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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



3

dEpEndÈncIA

SALut MEntAL

InFÀncIA 
I JovEntut

SEnSELLARISME

dIScApAcItAt 
IntEL·LEctuAL

REcERcA
I docÈncIA

MIGRAcIonS

coopERAcIó 
IntERnAcIonAL



4

MEMÒRIA 2019 / SOLIDARITAT SJD

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 València 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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La societat valenciana sempre ha donat 
espai a la solidaritat per acostar-se a les 
necessitats de les persones que més ho 
han necessitat.

des de la individualitat i el veïnatge, 
la societat valenciana ha estat a prop 
de les necessitats socials i, des de 
l’associacionisme, promou la solidaritat i la 
millora dels drets socials per als diferents 
col·lectius que pateixen desigualtats.

des que l’orde Hospitalari de Sant Joan de 
déu va arribar a aquestes terres, sempre 
ha estat acompanyat en la seva missió per 
la solidaritat per la ciutadania valenciana, 
en els seus orígens atenent les persones 
amb malaltia mental, als nens i nenes 
hospitalitzats, i des fa ja més de 25 anys a 
les persones sense llar.

Els valors de SJd promouen també la 
possibilitat de generar una sensibilitat 
solidària en la ciutadania, perquè, des de la 
humanització, puguem generar una societat 
preocupada i ocupada pels altres.

Amb els anys, aquesta solidaritat s’ha 
fet extensiva al compromís de moltes 
empreses, que, des de la sensibilitat 
social i mitjançant la seva responsabilitat 
social corporativa, estan fent un camí 
d’acompanyament solidari amb SJd a 
València.

Com a societat, ens toca viure moments 
de molta dificultat i vulnerabilitat en les 
nostres vides, com ara amb la situació de 
la CoVId-19, en la qual una emergència 
sanitària està portant una profunda 
crisi social. Novament, l’esforç solidari 
de la societat valenciana ha estat molt 
important per donar resposta a les diferents 
necessitats que han sorgit. Tant pel que 
fa a les necessitats bàsiques, com a les 
necessitats relacionades amb la cura de 
la solitud. I altres de noves necessitats 
han aparegut, com l’acompanyament des 
de les noves tecnologies en els processos 
de reinserció de les persones que 
acompanyem a SJd, que ens obren noves 
possibilitats de col·laboració solidària.

La solidaritat continua essent sent 
necessària per construir una societat 
humanitzada i humanitzadora. A Sant Joan 
de déu València continuarem construint 
amb els altres aquesta xarxa de solidaritat 
(socis i sòcies, donants, empreses, 
Administració...) i junts l’enfortirem.  
Per això continuem necessitant el suport  
de la societat valenciana, per continuar 
donant oportunitats a la inserció social  
de les persones sense llar. 

La solidaritat  
a valència 
amb Sant  
Joan de déu
EdITorIAL
ISAbEL toRtAJAdA
directora
Sant Joan de déu Valencia

A Sant Joan de déu  
valencia acompanyem 
les persones que viuen  
una situació de sense llar 
i ho fem amb l’hospitalitat 
com a base del nostre 
treball. Ajudem a crear 
oportunitats perquè 
totes aquestes persones 
puguen recuperar la seva 
autonomia i viure una vida 
plena i estable.
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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. 

MEMÒRIA 2019 / SoLIdArITAT SJd
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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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SEnSELLARISME

una llar:  
el primer 
pas per  
a una vida 
plena     
des dels nostres recursos residencials 
—un alberg amb 50 places i una xarxa 
de 14 habitatges d’inclusió amb 49 
places—, acompanyem i acollim per 
garantir una llar, que és la clau per a l’inici 
de la recuperació.   

durant el 2019, hem centrat els esforços 
en dos dels nostres programes, en què 
es vertebra aquest gir cap a l’autonomia 
de les persones que atenem, i així les 
convertim en l’eix motor del seu propi 
canvi.    

Sant Joan de déu valencia 
www.sanjuandediosvalencia.org

La importància de cuidar  
la salut 
La salut és una àrea que treballa de manera transversal en tots els 
nostres programes d’atenció social. L’accés a la salut és un dret 
fonamental que moltes persones perden quan es queden en situació 
de sense llar. reprendre les revisions i atendre patologies o malalties 
que puguen tenir és el punt de partida. Comptem amb un programa 
terapèutic específic per a la deshabituació d’addiccions.   

Prioritzem l’educació per a la salut com a eina per a l’apoderament 
personal i per iniciar el procés de recuperació, des del físic fins a altres 
àmbits de la persona, com els psicològics i els motivacionals. A través 
dels tallers de promoció de la salut —dinamitzats per professionals 
i persones voluntàries vinculades a l’àmbit sanitari—, s’han tractat 
temes d’interès per a les persones usuàries: des de com entendre les 
pautes mèdiques bàsiques, la importància de l’alimentació i l’exercici 
físic, el coneixement de malalties de prevalença en el col·lectiu que 
atenem, fins a la gestió emocional. 
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Formació i 
ocupació, el camí 
cap a una nova 
vida
La inserció laboral té una gran importància  
a l’hora de fomentar l’autonomia. oferir formació 
i acompanyament específic en la incorporació 
al mercat laboral és una tasca fonamental 
per trobar recursos econòmics que porten 
a l’estabilitat. Així ho explica Laura Mollà,  
psicòloga de l’equip d’orientació laboral  
a Sant Joan de déu València. 

ENTrEVISTA LAuRA MoLLÀ
Psicóloga, equipo de orientación laboral de SJd Valencia

quines innovacions d’intervenció o meto-
dològiques hi ha hagut al programa laboral 
durant el 2019?  

durant el 2019,  hem ampliat la feina amb els 
joves migrants de 18 a 25 anys, i hem dut a 
terme activitats de recerca qualitativa, sobre la 
seva autopercepció, en les quals els mateixos 
joves han fet de participants i investigadors. 
Es va utilitzar la tècnica del Photovoice , que 
postula el desenvolupament d’una investigació-
acció-participativa (IAP) i permet als participants 
recopilar, a través de la fotografia i de grups de 
discussió, informació valuosa sobre les seves 
necessitat i preferències, i sobre el seu procés 
de pensament i educació-aprenentatge.    
S’ha fet en col·laboració amb la Universitat de 
València i el Centre  docent  de Sant Joan de  
déu a Barcelona.  

com feu l’acompanyament?    

La nostra intervenció es basa en la individua-
litat de l’acompanyament, en el respecte a les 
decisions que promoguen la seva autonomia i en 
una metodologia adaptada que atén les necessi-
tats, expectatives i compromisos que la persona 
estiga disposada a prendre i a assumir.  
Per això, una part fonamental és el vincle pro-
fessional i la relació de confiança que establim. 
Cada persona té el seu projecte de vida propi 
i requereix més o menys temps, segons les 
circumstàncies.   

Per aquest motiu, les ofertes formatives i/o 
laborals del programa responen a les demandes 
de les persones; en aquest cas, la nostra funció 
és eliminar les possibles barreres i limitacions, 
i focalitzar de forma pràctica i real les metes 
d’aquestes persones. Perquè això sigui possible, 
treballem en xarxa amb diferents entitats del 
tercer sector, entitats formatives i empreses 
potencialment ocupadores, i així podem oferir la 
major quantitat d’ofertes que els puga facilitar 
l’accés a la formació i a l’ocupació.  

quines són les perspectives de futur  
o d’evolució del programa?  

En aquests moments, des del programa 
estem treballant per disminuir la bretxa digital 
que afecta les persones sense llar i en risc 
d’exclusió social. Considerem necessari que 
puguen accedir en igualtat de condicions als 
mateixos recursos que la població en general 
perquè puguen reprendre el seu camí cap a 
l’autonomia. Treballem perquè les persones 
usuàries aprenguen i s’actualitzen més que mai 
en competències digitals i puguen disposar dels 
recursos tècnics necessaris. 

quin és el perfil de persones usuàries que 
ateneu?  

En el programa formació i ocupació de treball, 
acompanyem a persones en situació de sense 
llar o exclusió social amb edats compreses entre 
18 i 60 anys.   

Sobre un 80 % dels participants són persones 
de dins dels nostres recursos residencials, 
ja siga de l’alberg o de la xarxa d’habitatges 
d’inclusió, i l’altre 20 % són persones derivades 
des dels Serveis Socials municipals i específics, 
així com des d’altres entitats de socials.  

quina importància té el programa de treball 
en l’itinerari d’una persona que ve a SJd? 
com influeix en el projecte de vida i en 
l’autonomia de la persona?  

Per a les persones, la participació en el Progra-
ma ACoMBAE (acompanyament en la recerca 
activa d’ocupació) suposa prendre impuls 
cap a la participació activa en la societat, que 
comencin a sentir-se’n part i s’empoderen per 
a la presa de decisions que marcaran la seva 
trajectòria professional i també personal.  

I com s’aconsegueix?  

El personal tècnic del programa acompanya 
i guia les persones perquè puguen recuperar 
i/o adquirir habilitats i competències perso-
nals i professionals. Fomentem la motivació i 
l’empoderament perquè en tot moment siguen 
protagonistes del seu procés d’inserció sociola-
boral. I ho fem de manera personalitzada.  

A mesura que les persones van assolint els ob-
jectius, ja siguen formatius, laborals o personals, 
van a poc a poc projectant i visualitzant el seu 
nou projecte de vida i senten que cada vegada 
hi són més a prop.   
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2019

282 persones acollides  
a l’alberg     

92 persones acollides  
a la xarxa d’habitatges

41 persones ateses  
al programa de deshabituació  
i ludopatia  

67 persones que reben ajuda 
per a la inserció laboral   

73 persones usuàries del 
centre ocupacional

7 grups de convivència que 
reben ajudes alimentàries    

habitatge social 
amb l’hospital  
La Fe: un any d’èxit  
El 2018, Sant  Joan de  déu València  va iniciar 
una nova línia d’atenció social i sanitària en 
col·laboració amb l’Hospital La Fe de València 
que ha seguit treballant durant el 2019. Es 
tracta d’un habitatge social per a persones 
malaltes derivades de l’Hospital, i la seva finalitat 
és donar suport a pacients, principalment de 
trasplantaments de pulmó, però també d’altres 
patologies que ho requerisquen, així com als 
seus familiars acompanyants en situació de 
vulnerabilitat econòmica i provinents de fora  
de la ciutat.    

L’Hospital rep derivacions de trasplantaments de 
pulmó de tot el país. El tractament postoperatori 
en aquest tipus d’intervencions es fa amb alta 
hospitalària, però no mèdica, i necessita assis-
tència diària a l’Hospital durant un període que 
sol oscil·lar entre 2 o 3 mesos. Aquesta realitat 
és difícil de sostenir per a moltes famílies  
i minva en gran mesura la seva situació finance-
ra, que, en alguns casos, arriba a situacions de 
risc extrem. 

L’habitatge disposa de 8 places i es troba a 500 
metres escassos de l’Hospital La Fe. des del de-
partament de treball social de l’Hospital es duen 
a terme les propostes d’entrada. Els pacients 
poden estar acompanyats per un familiar durant 
la seva estada. 

El projecte ha comptat amb el suport de Bankia, a 
través del seu programa Red Solidaria, l’Obra Social 
La Caixa i l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de 
València. També tenim el suport de socis, sòcies i 
donants de Sant Joan de Déu València.   

durant aquest 
any, des de 
l’inici del 
projecte fins a 
juny de 2019, 
s’ha acollit 27 
famílies, amb 
un total de 58 
persones.

obJEctIuS dE 
dESEnvoLupAMEnt 
SoStEnIbLE

Solidaritat en xarxa: 
la importància de les 
sinergies amb l’entorn    
A l’octubre de 2019, 14 entitats hem col·laborat en l’organització 
i el desenvolupament del Cens de persones en situació de 
sense llar a valència, un recompte de totes aquelles persones 
que viuen en aquesta condició, a fi de visibilitzar amb xifres una 
realitat i posar en rellevància l’abast real del sensellarisme a la 
ciutat. En una sola nit es van identificar 939 persones en situació 
de sense llar gràcies al suport de 500 persones voluntàries, 
entre les quals hi havia col·laboradors i voluntariat de SJdV.         

“A Sant Joan de  déu  valència entenem 
que qualsevol xifra de persones en situació 
d’exclusió residencial ja és alta. Les dades 
obtingudes ens serveixen per  dimensionar 
el problema  de l’exclusió residencial, 
assenyalar línies estratègiques d’acció  
i reflexionar sobre el suport que oferim 
i si s’adapta i cobreix les necessitats de 
la població més vulnerable. Ens toca ara 
fer el més difícil: transformar les dades 
en accions que canviïn la vida de les 
persones.” Chema ruiz y Juanma rodilla 
(equip dinamitzador responsable de l’SJdV - Cens PSH 2019).

treball digne 
i creixement 
econòmic

reducció de  
les desigualtats

Fi de 
la pobresa

salut  
i benestar

igualtat  
de gènere

ciutats  
i comunitats  
sostenibles
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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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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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Sant Joan de  
déu valència  
i la universitat 
politècnica de 
valència, junts amb 
el voluntariat    
Sant  Joan de  déu València ha signat un 
conveni de col·laboració amb la Universitat 
Politècnica de València (UPV)  com a part de 
la seua política d’acció social. Aquest conveni 
permet ampliar les accions de voluntariat, que 
se centraran  en les activitats que desenvolupem 
dins del programa, com per exemple suport 
i acompanyament de les persones usuàries, 
alfabetització digital i recerca de feina, 
participació en tallers variats, i acompanyament 
en activitats d’oci i temps lliure.     

El conveni permetrà als estudiants convalidar 
les seues activitats solidàries per crèdits per 
completar els seus estudis de grau o cicle. 

El voluntariat, un pilar fonamental que 
no para de créixer   
durant el 2019, 68 persones han participat activament en el voluntariat de Sant Joan de déu València 
en les diferents activitats proposades. Han donat suport als serveis d’atenció a les persones usuàries, 
com la perruqueria, l’acompanyament en gestions administratives i sanitàries, la dinamització de 
tallers, etc. El programa d’oci i temps lliure ha agafat molta força durant aquest any. Compta amb 
el suport de diverses persones voluntàries que acompanyen les persones usuàries en activitats d’oci, 
com rutes de senderisme, cinema i teatre, museus, sortides per conèixer zones d’interès històric  
i cultural de la ciutat, etc. 

participació en  
el xxI congrés 
Estatal de 
voluntariat  
a valència  
El 9 i 10 de desembre de 2019, es va celebrar 
a València el Congrés Estatal de Voluntariat. 
Sant Joan de déu va participar en les activitats 
formatives proposades i va instal·lar un estand 
informatiu per donar a conèixer la nostra entitat 
durant el Congrés.    

El 2019, s’han impartit diverses formacions per 
al voluntariat de València que aborden aquesta 
qüestió des d’un punt de vista ètic i convivencial. 
Són una oportunitat per créixer i seguir oferint 
el nostre valor d’hospitalitat de la millor manera 
possible. 
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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”. 
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chesca cebrián
voluntària SJdv

Chesca va començar el seu volun-
tariat a principis del 2019; ho va fer 
amb moltes ganes i il·lusió ja que 
feia temps que esperava incorporar-
se com a voluntària a Sant Joan de 
déu. Va començar donant suport 
al rober i al menjador, i de mica en 
mica es va fer un lloc en les dinà-
miques de centre. La seva aportació 
més creativa ha estat la dinamit-
zació de tallers de manualitats al 
centre socioocupacional, on posa en 
pràctica les seues dots artístiques. 
Ha aconseguit motivar les persones 
usuàries amb les seues propostes 
creatives i amb la seua energia . 
“Necessito aportar alguna cosa 
de mi mateixa a les persones que 
puguen necessitar-ho i em fa molt 
feliç estar amb elles”. de la seva 
experiència explica que el que més 
valora és “conèixer nous caràcters 
i aprendre a respectar-nos i que es 
respecten entre ells. Conèixer-nos i 
entendre que tots podem estar junts 
i mantenir una bona relació. En el 
meu cas, i dec ser molt egoista, és 
una gran satisfacció relacionar-me 
amb ells, una plenitud que m’ha 
permès acostar-me a persones 
especials que tothom hauria de 
conèixer”. I és que, per a la Chesca, 
el voluntariat és una oportunitat per 
reflexionar i per pensar fins a quin 
punt ens necessitem els uns als 
altres.” 

Amparo pérez
voluntària SJdv

Amparo és de les voluntàries 
veteranes de Sant Joan de déu 
València. Sempre disposada i molt 
vinculada a l’entitat i a la figura 
de Sant Joan de déu. Acompanya 
les persones usuàries sovint en 
gestions sanitàries per la seua 
formació com infermera. Els seus 
inicis els recorda amb afecte: “la 
casualitat em va portar a l’obra 
Social de Sant Joan de déu el 
2007, i es van quedar amb mi com 
a voluntària. La seua acollida i hos-
pitalitat em van fer sentir més lliure 
que mai i vaig tenir la possibilitat 
de col·laborar en un projecte que 
se centra en la dignitat de la perso-
na”. de la seua experiència valora 
la possibilitat d’enriquir el seu dia 
a dia i assegura que la tasca del 
voluntariat es basa en la dedicació 
i el temps. “És un compromís 
personal, d’entrega i confiança 
en la institució, t’hi impliques 
col·laborant amb treballadors i ger-
mans, amb una predisposició per 
formar-te i poder ser útil “. Amparo 
és infermera i sap bé què implica 
cuidar, però assegura que “el 
carisma de l’hospitalitat va calant 
dia a dia i et sents cuidada i aprens 
a cuidar d’una altra manera”. 

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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covId-19 

Esta crisis ha puesto de manifiesto 
una vez más la calidad profesional  
y humana de nuestros sanitarios, 
que se han dejado la piel y el alma 
para salvar vidas y para acompañar 
de la mejor manera posible a todas 
las personas que no han podido 
salvar. un estado de emergencia 
donde ellos han estado trabajando 
de forma incansable para paliar  
los efectos de esta pandemia. 
 
A todos ellos y ellas,  
MuchAS GRAcIAS  
por el esfuerzo  
y la dedicación.

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
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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

valència / un missatge 
d’esperança dels residents  
de l’alberg de valència
El carrer no ha de ser la llar de ningú. durant 
la crisi de la CoVId-19, Sant Joan de déu 
valència 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.

múrcia / cuidar-se els uns  
als altres
En temps de confinament, reinventar-se per 
passar les estones i cuidar-se mútuament 
ha ajudat a passar aquesta crisi vivint-ne 
les millors parts. 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.

“Estem intentant treure la part positiva 
d’aquesta lliçó”. A més, la convivència amb 
els usuaris ha fet que la millor part de tots i 
totes prevalgui, més enllà de les funcions de 
cadascú: “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.”

usuaris de SJd Serveis Socials 
barcelona confeccionen 
mascaretes
La situació d’emergència actual és una oportu-
nitat per donar valor a la feina que fan moltes 
persones diàriament, que sempre és molt neces-
sària 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 resi-
dents 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. 
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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.

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”.
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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. 

programa  
Educa-aps valència
durant el 2019,  
834 joves han participat en 
el programa.  
 
18 centres educatius  
hi han participat amb 
diferents accions.  

EducaSJd, 
transformant  
la societat  
des de l’aula

dades 2019 a tots els centres de la província:

10.500 alumnes 

270 xerrades

prop de 200 escoles 

80 projectes ApS en 4 modalitats: 
•	 Altaveu: vídeos, accions a xarxes socials, exposicions, etc.  

fets per joves per sensibilitzar el seu entorn.

•	 voluntariat Magic Line: més de 200 alumnes  
d’una vintena de centres educatius donen suport a la caminada 
solidària.

•	 Inclou cultura: projectes culturals compartits entre joves  
i usuaris o residents dels nostres centres.

•	 projectes SJd, que donen resposta a necessitats 
específiques dels nostres centres. 

 @educaSJd_ca 

reducció de  
les desigualtatsobJEctIuS dE 

dESEnvoLupAMEnt 
SoStEnIbLE

educació  
de qualitat
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Accions educatives 
ApS
El 2019, hem desenvolupat diversos projectes 
APS amb centres educatius. El col·legi Salesians 
va iniciar-ne un amb tallers de temàtica variada 
al centre ocupacional (oci, anglès, alfabetització 
digital, art i manualitats). des de setembre, els 
estudiants de les Escoles Sant Josep Jesuïtes  
de formació professional en activitats físiques 
en el grau superior de Tècnic en Ensenyament  
i Animació Socioesportiva van participar en una 
de les seues assignatures en la promoció de les 
activitats físiques i esportives adaptades a les 
necessitats concretes de les persones usuàries. 
Conjuntament van desenvolupar activitats com 
ping-pong, futbol, petanca i activitat física 
adaptada. 

una exposició col·laborativa  
al cor de la Magic Line
Un dels projectes d’ApS Inclou cultura més lluït aquest curs ha estat la realització de 
l’exposició final de la Magic Line Barcelona que rebia els més de 13.000 participants  
a la plaça de la Catedral. Quatre cubs amb diferents propostes artístiques per representar 
simbòlicament la dependència,  la infància hospitalitzada, la salut mental i el sensellarisme. 
Tots quatre realitzats en col·laboració entre usuaris i residents de quatre centres SJd  
i l’alumnat dels instituts La Mallola d’Esplugues, les Corts de Barcelona, el Josep Mestres de 
Viladecans i l’escola Sant Felip Neri de Barcelona. 

“ALS dREtS huMAnS fes-li un like”
una exposició fotogràfica feta per l’alumnat de 1r i 2n d’ESo del col·legi Sant Josep 
patronat de tavernes de la valldigna.  

El 2019, s’ha exposat al Centre de Salut de Tavernes de la Valldigna una exposició fotogràfica sobre 
drets humans feta per l’alumnat de 1r i 2n de l’ESo de Col·legi Sant Josep Patronat. L’exposició va ser 
dissenyada pel mateix alumnat, utilitzant la metodologia de l’aprenentatge servei (APS) per promoure 
els drets humans i les llibertats fonamentals. Aquest projecte neix a partir de la participació de 
l’alumnat en activitats de sensibilització del programa “Escola Amiga” sobre persones en situació de 
sense llar. A través de sessions de treball grupal, juntament amb la participació de persones usuàries, 
van conèixer de primera mà els problemes que envolten les situacions de sense sostre. Aquesta visió 
posteriorment la van plasmar en la mostra visual que van dissenyar.

SEnSIbILIZAcIón
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benestar emocional i migració  
Hem celebrat la I Jornada de Salut i benestar psicosocial en el context Migratori, una 
iniciativa que sorgeix de l’estudi d’investigació Benestar i Salut Post Migració: detecció de necessitats 
Psicosocials i Sanitàries, que s’està duent a terme a la Unitat  de recerca, docència i  Innovació del 
Parc Sanitari Sant Joan de déu a Sant Boi de Llobregat, finançat pel Ministeri de Treball, Migracions 
i Seguretat Social, i en el qual Sant Joan de déu també participa. Es van abordar temes relacionats 
amb l’efecte psicosocial de la migració per aportar nou coneixement científic sobre el benestar i la 
salut postmigració.

Gràcies a la vinculació al projecte de  Sant Joan de déu València (SJdV), la Comunitat Valenciana 
ha entrat a formar part d’aquest estudi, el propòsit del qual és desenvolupar un instrument pilot que 
permeti avaluar i intervenir sobre els factors sociosanitaris relacionats amb el procés migratori i que, 
en definitiva, servirà per reduir els factors de risc i fomentar la protecció sobre la salut física i mental 
de les persones migrants i refugiades. 

Jornada sobre 
sensellarisme: 
ciutat de valència
Les entitats que treballem en coordinació 
amb l’Ajuntament de València  –Associació  
Natania , Casa Caritat i Sant Joan de  déu 
València—  vam organitzar una jornada a la 
Universitat de València sobre el sensellarisme, 
durant la qual es van abordar les principals 
problemàtiques que afecten les persones sense 
llar: l’habitatge, l’ocupació, la salut, etc.  

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 

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

La vida mateixa
continua el seu
trajecte contra
l’exclusió social
Quatre siluetes amb les històries del Manuel,  
la Hamida, la Maria, la Teresa i el Paco han 
posat vida a una nova exposició que ens fa 
reflexionar sobre el sensellarisme i l’exclusió 
social. L’exposició ha estat present durant l’any  
a diferents espais públics i centres de la 
Província, interpel·lant els visitants sobre la 
nostra visió en aquest àmbit. 

www.lavidamateixa-sjd.org 
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MovILIZAcIonES

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.

VALÈNCIA 2020
19.356 € recaptats
1.396  persones 
participants
87 equips 

El cartell
El cartell d’enguany, il·lustrat per l’artista Eva 
Armisén, no només reflecteix l’esperit de la 
mobilització solidària, sinó també una lliçó de 
vida: tal com ens va explicar, malgrat ha pintat 
“un camí de pujada i difícil, també tenim la 
possibilitat de volar i donar-li la volta a tot”.  
La CoVId-19 ens ha capgirat la realitat que 
vivíem però la Magic Line té sentit sempre: 
cuidar i sentir-nos cuidats és el que construeix 
un món millor. 

MobILItZAcIonS

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

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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La Magic Line 
valència creix i suma 
col·laboracions en la 
seva segona edició      
La segona edició de la Magic Line València suma noves 
col·laboracions. La presentació va tenir lloc a la nau 0 de 
l’Edifici bombas Gens, seu de la Fundació per Amor a 
l’Art , amb la qual vam comptar com a entitat amiga de la 
mobilització.

Aquesta nova edició es va fer el 2 de febrer de 2020, amb 
1.396 participants organitzats en 87 equips. Més de 60 
persones voluntàries van donar suport a l’organització 
de l’esdeveniment i durant el recorregut. Les persones 
participants van poder gaudir de 18 animacions, música 
en directe, batucada i dansa de ventre, i es van recaptar 
19.356 euros.

La situació d’emergència sanitària derivada de la CoVId-19 
ha fet destinar part de la recaptació a les entitats que 
puguen tindre necessitats urgents derivades de la crisi 
sanitària. Amb això reafirmem el nostre compromís de 
treballar sempre prestant atenció a les situacions de més 
vulnerabilitat del nostre entorn. 

obJEctIuS dE 
dESEnvoLupAMEnt 
SoStEnIbLE

Magic Line i covId-19
La Magic Line Mallorca i Múrcia s’han ajornat. Tot i així, l’any 2021 podran caminar i col·laborar amb 
les causes per les quals treballem cada dia. Amb la crisi generada per la COVID-19 les necessitats de 
tots els col·lectius que atenem s’han fet encara més evidents. Així doncs, molts dels projectes socials 
que es finançaran aquest any ajudaran a pal·liar els efectes que la COVID-19 ha tingut en moltes 
persones que volem cuidar: persones en situació de sense llar, amb problemes de salut mental, en 
situació de dependència, infants, joves i també projectes de recerca i cooperació internacional per 
caminar cap a un futur millor.

reducció de  
les desigualtats

pau, justícia  
i institucions  
sòlides
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AccIonS SoLIdÀRIES I EMpRESES

La solidaritat compartida  
ens permet arribar més lluny

Empreses compromeses
durant el 2019, més de 20 empreses han col·laborat per 
donar suport al nostra tasca amb donatius en espècie o 
econòmics. L’ajut d’empreses socialment responsables 
és molt important ja que ens ajuda a donar continuïtat als 
nostres programes d’atenció social. És el cas, per exemple, 
d’El Corte Inglés o Mercat, que han donat productes en 
espècie i aliments,  respectivament. 

El 2019, gràcies a la col·laboració de Leroy Merlin,  
hem dut a terme una reforma dels banys de la primera 
planta del nostre alberg, per adaptar-los a les necessitats 
concretes de les persones que hi viuen i que en molts 
casos tenen problemes de mobilitat, amb la qual cosa s’ha 
millorat l’accés i la seguretat de les nostres instal·lacions.  
A més, ens han renovat mobiliari per crear espais amb 
valors en un entorn més càlid i humanitzat que dignifique  
i afavorisca els processos d’inclusió social. 

Altres col·laboracions
•	 Acord de col·laboració amb el col·legi oficial de 

Farmacèutics de valència per a la donació d’1 
farmaciola per a cada habitatge de la xarxa de 
SJdv.

•	 Acord de col·laboració amb Jesuïtes perquè les 
persones usuàries utilitzin les instal·lacions esportives 
i acord de col·laboració formativa a través d’APS amb 
estudiants del centre.   

•	 donació d’Ac hotels de 100 coixins i 2 aparells de 
televisió de 23 polzades.

•	 recollida d’aliments del centre pekeños Magos.  
•	 donació d’activitats solidàries del curs 2019-2020 

per part del Vicerectorat de responsabilitat Social 
i Cooperació de la universitat politècnica de 
valència.  

•	 Acord de col·laboració amb la Fundació per Amor a  
l’Art  per a la cessió de l’espai de presentació de la 
MLV 2020 al centre cultural bombas Gens.   

Jornada solidaria  
al col·legi pius xII   
El col·legi pius xII de València va 
desenvolupar un seguit d’activitats 
solidàries. Al llarg del dia, professors, 
alumnat i familiars van participar en la 
gestió de la cafeteria del centre i van 
organitzar un mercat solidari i diversos 
concerts, amb la finalitat de recaptar fons 
i ajudar la nostra entitat. Es van recaptar 
un total de 1.119,71 euros, que van ser 
lliurats personalment pels delegats dels 
cursos d’ESo i batxillerat. El donatiu es 
destinarà a finançar el nostre programa 
residencial de l’alberg. 

participació en el projecte   
“ver para crecer”   
Set òptics optometristes voluntaris van revisar la vista 
de 86 persones usuàries de Sant Joan de déu València. 
Pràcticament totes necessitaven portar ulleres o actualitzar 
la correcció de les que ja tenien. Segons la necessitat, cada 
persona va rebre de forma gratuïta unes ulleres graduades 
noves, adaptades a les seues necessitats i triades 
personalment entre una àmplia selecció. El projecte “ver 
para crecer” forma part de la  Fundación cione Ruta 
de la Luz. 

A Sant Joan 
de déu ens 
agrada cuidar 
les persones  
que més ho 
necessiten  
i ens agrada, 
també, cuidar  
a qui ens 
cuida. 

obJEctIuS dE dESEnvoLupAMEnt 
SoStEnIbLE

Accions de voluntariat 
corporatiu desenvolupat per 
voluntàries i voluntaris de La Caixa, que, 
a l’abril de 2019, han impartit diversos 
cursos d’educació financera bàsica per a 
persones usuàries de l’alberg i del progra-
ma ocupacional. 

treball digne 
i creixement 
econòmic

reducció de  
les desigualtats

producció  
i consum  
reponsables
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La solidaritat compartida  
ens permet arribar més lluny

coopERAcIó

obJEctIuS dE dESEnvoLupAMEnt SoStEnIbLE

Sense fronteres

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, 
especialment 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). 

reducció de  
les desigualtats

Fi de 
la pobresa

salut  
i benestar

educació  
de qualitat

igualtat  
de gènere

aliances  
pels ods
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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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 CATALUNYA

A Catalunya acompanyem persones 
en situació de vulnerabilitat 

Consolidem diferents programes d’atenció  
i acompanyament per a persones en situació 
de sense llar. Atenem persones en situació de 
dependència i posem la salut física i emocional 
en el centre de la vida de les persones. 

Considerem la investigació i la docència 
pilars fonamentals de la nostra feina. Acollim 
persones migrades i refugiades per oferir noves 
oportunitats. I tot això ho fem posant les cures 
i la vida de les persones en el centre del nostre 
dia a dia.

 ARAGÓ 

Acompañamos a las personas 
en situación de dependencia y 
ofrecemos una atención integral

En 2019 el Hospital San Juan de Dios de 
Zaragoza ha recibido el premio “Empresa 
con Alma” que otorga ESADE Formación a la 
excelencia profesional y humana, y por ser 
ejemplo de prácticas profesionales y compromi-
so empresarial y social. Además, el Hospital este 
año ha abierto un nuevo taller de estimulación 
cognitiva y física con perros dirigido a pacientes 
de la Unidad de Convalecencia y Rehabilitación.

 ILLES BALEARS

Mejoramos la atención  
a las personas

Inauguración del nuevo Hospital Sant Joan de 
Déu de Inca, que cuenta con dos unidades de 
hospitalización, dos quirófanos, dos gimnasios 
de rehabilitación, un hospital de día, 6 consultas 
externas y una unidad de diagnóstico por la 
imagen con resonancia magnética.

El Hospital SJD Palma, reconocido como centro 
de referencia en neurorehabilitación y rehabi-
litación en las Baleares, gracias al certificado 
AENOR del sistema de gestión de calidad que le 
han otorgado. El 2019, un año marcado por el 
exoesqueleto terapéutico, ha beneficiado a 55 
personas con lesión medular o daño cerebral, 
entre otros.

 MADRID

Atendemos a personas en situación 
de dependencia

La Fundación Instituto San José ha inau-
gurado un circuito exterior de rehabilitación de 
habilidades de la marcha y el entorno urbano 
con el objetivo de complementar la actividad 
terapéutica de los pacientes de rehabilitación 
y simular escenarios reales. También acogió la 
Jornada de Atención y Rehabilitación a Víctimas 
de Accidentes de Tráfico con profesionales de 
los diversos sectores implicados para debatir 
sobre la calidad asistencial que se ofrece a las 
víctimas y a sus familiares. La Unidad de Terapia 
en el Agua celebró su décimo aniversario.

 MURCIA

Acompaña a personas en situación 
de vulnerabilidad

La Fundación Jesús Abandonado ha lanzado 
la campaña #Súmate, para poder impulsar a lo 
largo de 2020 talleres de recuperación personal 
para mejorar la atención y las condiciones de las 
personas en situación vulnerable.

También han desarrollado un proyecto de sensi-
bilización y educación para el desarrollo dirigido 
a los centros educativos de la región de Murcia 
como material para aprender y adentrarse en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha llegado 
aproximadamente a 3.000 alumnos.

 

 NAVARRA

Atendemos a personas al final de 
la vida

El Programa de Atención Integral a Personas 
con Enfermedades Avanzadas ha celebrado diez 
años en Navarra, habiendo atendido a más de 
4.300 pacientes en situación de enfermedad 
avanzada y a más de 7.700 familias.

El programa “Ver para crecer” se consolida: ya 
son más de 100 revisiones ópticas y más de 40 
pares de gafas que se han dado a personas en 
situación vulnerable, gracias a la colaboración 
de la Obra Social con ópticos de Navarra. Este 
2019 varios ópticos optometristas voluntarios 
han revisado la vista a casi 200 personas en 
riesgo de exclusión social atendidas en Sant 
Joan de Déu Serveis Socials Barcelona y el Hos-
pital San Juan de Dios Pamplona-Tudela.

SANT JOAN DE DéU A ALTRES TERRITORIS

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

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.

@SantJoandedeuvalencia
www.sanjuandediosvalencia.org

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

#EnsAgradacuidar

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

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!
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@SolidaritatSJD
@MagicLineSJD
@EducaSJD_ca 
@LatidosSJD
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C/ Luz Casanova 8
46009 Valencia
T 96 366 50 70 
info@val.ohsjd.es

 @SantJoandedeuValencia
www.sanjuandediosvalencia.org


