
Festivitat Sant Joan de Déu 
El nom original de Sant Joan de Déu era 
Juan Ciudad Duarte. Els fruits de la seva 
obra i la seva passió per servir als pobres 
i a les persones malaltes, van fer que 
tothom el conegués com Juan de Dios.

Mort a Granada el 8 de març de 1550, 
fou beatificat pel Papa Alejandro VIII 
l’any 1690. Al 1886, el Papa León XIII el 
declara patró dels hospitals, de les 

persones malaltes i dels infermers/eres; 
al 1940 es converteix en copatró de la 
ciutat de Granada i des del 1953 també 

ho és del Cos de Bombers.

Cal destacar, a més, que en 1572, San 
Pío V aprova la Congregació dels 

Germans de Sant Joan de Déu i en 1586, 
el Papa Sixto V la declara com a orde 

religiosa sota el nom de Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu.

Sant Joan de Déu va passar tota la seva vida al servei de
la resta de persones i la seva obra, avui dia, continuala resta de persones i la seva obra, avui dia, continua
estant-hi present arreu del món.

Per commemorar el dia del nostre patró (8 de març)
s’han preparat un seguit d’actes que detallem a
continuació:

Dilluns 5 de març - 11:30 hores (Capella de l’Hospital General)

- Projecció del vídeo “El boig de Granada”

Documental que repassa la vida i obra de Sant Joan   

de Déu emès al programa "Pueblo de Dios" (TVE 2).

Activitat organitzada pel Servei d’Atenció Espiritual i 

Religiosa.

Dimarts 6 de març - 11:30 hores (Unitat Formació i Docència)

- Presentació “Aula de Sant Joan de Déu”

Xerrades que tenen com a objectiu difondre i 

aprofundir en la cultura de l’hospitalitat com a valor 

central de la nostra Institució. 
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Tema 1: "Conociendo a San Juan de Dios" a
càrrec del Germà Ramón Martín,Coordinador
del Servei d'Atenció Espiritual i Religiosa.

Dimecres 7 de març - 12:15 hores 
(Capella de l’Hospital General)

- Vigília d’Oració

-

Posteriorment, visionat dels vídeos
finalistes al III Premi d’Hospitalitat:

1-.Humanizando los cuidados paliativos

2-.Consell de joves

3-.Tapa’t

4-.Taller de salud: el hospital como

agente educador

5-.Xarxa d’àvies

- Vigília d’Oració

Cantada de la Coral del Parc Sanitari.

Dijous 8 de març - 11 hores (Església del Parc Sanitari)

- Celebració de l’Eucaristia

- 12:30 hores (Hall Hospital General)

- Cantada de la Coral del Parc Sanitari.

- 16 hores (Auditori Parc Sanitari)

- Actuació de la tuna de Barcelona

Activitat organitzada per la Comissió d’Actes

Lúdics del Parc Sanitari.

- Posteriorment, visionat dels vídeos finalistes al

III Premi d’Hospitalitat.
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Dissabte 17 de març - 16 hores (Auditori, Centre Social)

- Cantada de la Coral Jove de Sant Vicenç

Dimarts 13 de març - 12 hores 
(Auditori, Centre Social)

- Conferència “El nou model d’atenció a
la cronicitat: nous reptes pels hospitals, els
serveis sociosanitaris i la salut mental”

El Dr. Josep Ramos, Director de 
Planificació i addiccions de Salut Mental 
del Parc Sanitari,farà la presentació de la 
conferència que anirà a càrrec del Dr. 

Albert Ledesma, Director del Programa de 
prevenció i atenció al malalt crònic del 
Departament de Salut, la Sra. Cristina 

Molina, Directora del Pla Director de Salut 
Mental i Addiccions i el Dr. Francesc 

Vilurbina, Director Mèdic del Parc Sanitari.

Dilluns 19 de març - 12:30 hores (Centre Social)

Benvinguda Germà Quim Erra, Director de la Cúria 
Provincial. Conferència a càrrec del Dr. Torralba que 
girarà entorn el concepte de l’hospitalitat, un valor 

característic de la nostra Institució i que és 
fonamental donada la situació de crisi actual.  

- Cantada de la Coral Jove de Sant Vicenç

Esteu tots convidats a participar en 
aquestes activitats!!

Us hi esperem!!

- Conferència “L’Hospitalitat en temps de crisi” 

- Posteriorment, visionat dels vídeos finalistes al III

Premi d’Hospitalitat.


