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La solidaritat i l’hospitalitat,
motors de l’organització
Després de gairebé dos anys i malgrat els neguits inicials,
podem afirmar que en un escenari de total excepcionalitat
hem abordat la pandèmia amb una energia incansable i
hem donat resposta a la demanda sanitària i social que
ha anat succeint a una velocitat vertiginosa.
La immediatesa en la presa de decisions requeria un
lideratge de l’equip de direcció, el qual va ser clau en
la gestió. Des de l’elaboració d’un pla de contingència,
passant per la reorganització dels serveis o l’adaptació de
l’activitat a través de nous protocols i procediments, fins
a la coordinació entre els diferents nivells assistencials,
el treball en equip i un flux de comunicació continu tant
intern com extern, han afavorit la transparència i ens han
ajudat a sortejar la incertesa.
A l’Àrea de Desenvolupament Solidari, en concret, no
hem volgut deixar ningú enrere, ens hem reinventat i
hem impulsat la creativitat per continuar estant al costat
d’aquelles persones que més ho necessiten, tot i les
grans dificultats amb què ens hem anat topant en el dia
a dia, com les restriccions pel que fa a la presència física
del voluntariat.

Hem impulsat una campanya
solidària sense precedents
en un centre sanitari

Immaculada Roig
Adjunta a la Direcció General

Una de les grans accions que hem posat en marxa i de
les quals estem més orgullosos ha estat la campanya “No
ho podem permetre. Esperes o actues?”, una iniciativa
sense precedents per a un centre sanitari, que va néixer
arran de detectar que un centenar de famílies vinculades
a la Xarxa de Salut Mental no disposaven de recursos per
cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene. En
total, vam obtenir més de 170.000 euros de solidaritat, per
ajudar prop de 400 persones. Tot gràcies a la coordinació
i el compromís del voluntariat, els professionals de la
institució, l’Obra Social, la Comunitat de Germans i les
organitzacions col·laboradores.
També hem volgut acompanyar el personal sanitari de la
institució, que ha tingut una actuació extraordinària, fent
front a situacions molt complexes, angoixants i sovint
extremes, i sense el qual no ens n’hauríem sortit. En aquest
sentit, hem intentat afavorir el seu benestar emocional i
psicològic col·laborant amb els grups de suport i ajuda per
a aquells professionals que han treballat en primera línia.

La solidaritat a casa nostra

El context de confinament va impedir que molts usuaris
tinguessin accés a les medicines que es dispensen al
Parc Sanitari Sant Joan de Déu i des del voluntariat hem
contribuït a l’administració de medicació de la farmàcia,
mitjançant persones que la recollien i la distribuïen al
domicili dels usuaris.
Tot plegat ha estat possible gràcies al gran nombre de
persones voluntàries anònimes que han volgut ajudarnos, oferint-nos el seu temps i fent donacions en la
mesura de les seves possibilitats. És el que anomenem
solidaritat emocional, un voluntariat que es mobilitza
per factors que els influeixen sentimentalment i que
ha estat un veritable motor que ens ha donat l’energia,
l’entusiasme, la generositat i la força per continuar, per no
defallir. El repte, ara, és consolidar aquesta sensibilització
i mantenir les relacions establertes.

72,45% dones
25,55% homes
persones voluntàries

hores anuals de voluntariat

projectes solidaris desenvolupats
en col·laboració amb altres institucions i empreses

recaptats gràcies a la campanya No ho
podem permetre. Esperes o actues?

Els relats de la pandèmia

L’equip de professionals ha
mostrat compromís, esforç,
coratge i una gran capacitat
d’adaptació
Desconeixem què ens té preparat el futur i encara
seguim immersos en el procés d’assumir emocionalment
i físicament tot allò que hem viscut. Ens cal tornar a la
normalitat, reflexionar sobre els canvis implantats i
discernir quins aporten valor afegit a la institució. En
l’àmbit tecnològic, per exemple, hem fet un pas endavant
molt important, amb la telemedicina, la teleassistència i
el teletreball, encara que les relacions humanes i el tracte
directe es troben a faltar, perquè la presència física és
insubstituïble. Tanmateix, no podem deixar de banda
que hi ha persones que per problemes d’accessibilitat o
manca de coneixements tenen dificultats per fer servir
les noves tecnologies.
Aquesta crisi també ens ha ensenyat que hi ha aspectes
que podem millorar. El més important de cara a un nou
context de pandèmia és treballar molt la vinculació entre
les persones ateses i les famílies, ja que la solitud o no
poder elaborar el dol són situacions molt dures, que, a
més, han afectat moltíssim els professionals. En aquest
punt, la tecnologia hi ha de tenir un paper fonamental.
Només amb la perspectiva que dona el pas del temps
podrem saber si ens caldria haver actuat de manera
diferent en algun moment, però sabem que en un escenari
del tot canviant i desconegut, hem fet sempre el que hem
considerat més oportú, i això ha suposat un aprenentatge
immens.
En aquest context de pandèmia, l’hospitalitat, el nostre
valor fundacional, s’ha fet més present que mai i les
persones que formen part del Parc Sanitari Sant Joan de
Déu han mostrat compromís, esforç, coratge, i una gran
capacitat d’adaptació i flexibilitat per seguir proporcionant
un servei excel·lent a les persones ateses.
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Voluntariat

Programa Final de Vida i Solitud

1

500 persones acompanyades
71 persones voluntàries
Reinventant la solidaritat:
• Acompanyament telemàtic als usuaris.
• Transformació de l’activitat formativa. Format virtual.
• Elaboració de detalls pels usuaris.
• Concerts a càrrec de la Fundació AIMS.

Naixement del
voluntariat altaveu

6

Més de 20 persones
col·laboren en la difusió
de campanyes i projectes
d’ajuda per pal·liar les
conseqüències de la
COVID-19.

Nou servei de voluntariat a
Gavà per ajudar persones amb
problemes de salut mental
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu i
l’Ajuntament de la localitat impulsen
una iniciativa per contribuir a la
inclusió social d’aquestes persones i
millorar el seu benestar emocional.
MÉS INFORMACIÓ

5

2

El voluntariat es transforma per oferir
suport no presencial durant els mesos de
confinament
En aquest sentit, porten a terme diferents activitats per
acompanyar els usuaris i els professionals des de la
distància.
Elaboració de:
• Més de 2.500
mascaretes

• 1.500 roses
(Sant Jordi)

• 4.000 cartes
pels usuaris

• 2.000 pantalles
protectores

• 2.500
papallones de
papiroflèxia

• Classificació
de 1.000.000
de guants
protectors

• 1.000 barrets

3

Programa Cuidem-nos
Programa d’autocura entre els
voluntaris per mantenir actius
els vincles socials i expressar els
sentiments davant la pandèmia.

Voluntariat presencial

4

Els voluntaris ajuden a distribuir a domicili
la medicació d’aquells pacients d’extrema
fragilitat durant els mesos de confinament
en col·laboració amb el Servei de Farmàcia de
l’Hospital de Sant Boi que va haver d’adaptar i
establir noves mesures per tal de fer front a la
dispensació ambulatòria.
MÉS INFORMACIÓ

Podeu llegir més informació
al butlletí Parc Solidari,
número 5 (pàgina 34).
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Campanya

No ho podem permetre

ESPERES O ACTUES?

Arran de la crisi econòmica provocada per la COVID-19, usuaris de
la Xarxa de Salut Mental i les seves famílies no poden cobrir les
necessitats bàsiques d’alimentació i higiene.

Resultats de la campanya

172.115 €
de solidaritat recaptats

+ de 1.500 h
de voluntariat

+ de 400 persones
vinculades a la Xarxa de Salut Mental
reben ajuda gràcies a aquesta
campanya

S’entreguen àpats diàriament
a més de 150 famílies de 12
municipis diferents.
MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ

?

Educa SJD
Es tracta d’un programa de sensibilització de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu que té com
a principal objectiu incrementar la consciència dels joves vers els col·lectius més vulnerables i
lluitar contra l’estigma de les persones que es troben en risc d’exclusió.

El programa consta de:

Programes
de Servei
Comunitari
Xerrades de
sensibilització
als centres educatius

Dades
Salut Mental

9

Xerrades de
sensibilització

Tòxics-Addiccions

8

Xerrades de
sensibilització

8

7

540

382

Centres educatius

Alumnes

Centres educatius

Alumnes

Servei Comunitari

6

Centres educatius

156

Alumnes
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Solidaris al món
L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu està present a 52 països dels cinc continents. Està
formada per 1.002 Germans, 63.000 professionals, 23.000 voluntaris i 300.000 donants.
Els agermanaments es porten a terme per reforçar els lligams d’ajuda mútua, la col·laboració, la
comprensió de la realitat de l’altre i la solidaritat.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu està agermanat actualment amb:

Cuba

Bolívia

Senegal

Sanatori psiquiàtric
San Juan de Dios, de l’Havana

Hospital Cristo de las
Américas, Sucre

Centre Dalal Xel de
Thiès i Fatick

Què hem fet durant el 2020?
1

2

Telemedicina

3

Projecte d’ajuda
farmacològica

Gestió de casos entre
facultatius dels hospitals de
Sucre (Bolívia), Argentina i
l’Hospital de Sant Boi del Parc
Sanitari Sant Joan de Déu.

Difusió i participació en
la campanya de suport al
Programa d’Intervenció Precoç
en nens al Sant John of God
Centre de Velloor (Índia)

Enviament de medicació
psiquiàtrica als centres Thiès i
Fatick del Senegal.

1

2

6

3

5
4

Participació en la Fira
d’Entitats “Barrejant”
de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat

5

Participació en el
Pla de Projecció
Internacional
de Sant Boi de
Llobregat

4
6

Recaptació de 56.726 quilos d’aliments
destinats a cobrir necessitats internacionals
provocades per la covid-19 a Cuba, Ghana,
Libèria, Perú, Senegal, Sierra Leone i Togo.
S’envien 13 contenidors d’ajuda amb aliments, material
sanitari i de neteja, roba i mobiliari.

La Solidaritat a casa nostra

Solidaris a casa nostra
Es desenvolupen 95 projectes
solidaris gràcies a la col·laboració
amb: l’Obra Social Sant Joan
de Déu i les seves empreses
col·laboradores, l’Ajuntament de
Barcelona, la Fundació R. Prado
Pintó, la Diputació de Barcelona,
el Departament de Treball-Afers
Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, la Fundació CMJ Godó,
la Fundació Suñol, la Fundació Glòria
Soler i l’ICEC-Generalitat i ciutadans.

Loteria
Nacional
Sorteig
de Nadal

Loteria Nacional

Sorteig de Nadal

La persona portadora d’aquesta butlleta juga la quantitat de 2,50 euros en el número indicat a sota,
per al sorteig de Nadal de Loteria Nacional que se celebrarà a Madrid el 22 de desembre de 2021.

68.736

Mostres de solidaritat amb el
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Infinites són les donacions rebudes
durant la pandèmia. Moltes d’elles per
reconfortar els nostres professionals
(menjar per emportar, dolços...) i
d’altres per millorar l’atenció a les
persones que atenem. Una petita
mostra és:

L’empresa Kärcher dona una màquina
de neteja amb vapor que s’utilitzarà per
millorar la higiene als espais hospitalaris i
comunitaris del centre.

22 de desembre
de 2021

Tot taló trencat o danyat serà nul. Caduca al cap de 3 mesos. Els donatius es destinaran a cobrir diferents necessitats i emergències de persones sense llar. Es
juguen 2,50 euros i 0,50 cèntims es destinen a la donació. Total: 3 euros. Fraccionament autoritzat per Loteries i Apostes de l’Estat 27/09/2021. Els premis superiors
a 40.000 euros per dècim tindran una retenció del 20% en la proporció corresponent al valor nominal d’aquestes participacions. Dipositari: Banc Sabadell.

Venda de loteria
Donatiu destinat a cobrir diferents
necessitats socials derivades de
l’emergència sanitària de la COVID-19.

Tauletes i ordinadors per a persones
ateses gràcies a Vueling

VEURE VIDEO MOSTRES SOLIDÀRIES

Butlletí Parc Solidari

ParcSolidari
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Butlletí de solidaritat

Rebre molt més del
que donem: la màgia
del voluntariat

O5
Maig 2021

ParcSolidari
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Butlletí de solidaritat

Un món ple
d’oportunitats,
ajuda’ns a
fer-ho possible

O6
Novembre 2021

L’entrevista

Projectes

Testimonis
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Projectes

Testimonis

Diana Casellas, responsable de
Sensibilització de l’Obra Social Sant
Joan de Déu, ens parla de la sèrie
documental #JoHoCanvioTot

Descobrim el projecte de
Teràpia Assistida amb
Cavalls posat en marxa pel
SRC de Ciutat Vella

Coneixem els
sentiments de persones
voluntàries des de fa
més de 10 anys

El Germà Eduardo Ribes, nou
responsable de la Pastoral Vocacional
de l’Orde Hospitalari Sant Joan de
Déu, ens explica la seva trajectòria i
els nous reptes que té per davant.

Descobrim la iniciativa
“Dona ara, et toca a
tu” sorgida al Servei de
Rehabilitació Comunitària
de Ciutat Vella.

Coneixem el punt de
vista de voluntaris
i professionals que
acompanyen la solitud
de les persones grans.

MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ

