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Aquest 2021 ha tornat a ser un any atípic. Els efectes 
de la pandèmia han marcat profundament la manera 
de fer les coses. Ens hem hagut de reinventar i 
adaptar per obtenir bons resultats. Les lliçons que 
vam aprendre l’any anterior ens han permès donar 
continuïtat a molts projectes, però alhora, hem 
hagut de seguir treballant per fer front a nous reptes 
i dificultats. 

En tot aquest procés, hem comptat amb molts 
actors que han estat essencials. En primer lloc, els 
voluntaris, que han liderat noves tasques i funcions 
al servei de les noves necessitats. En segon lloc, els 
donants particulars i més d’una vintena d’entitats 
públiques i privades, que han sigut imprescindibles 
per finançar més de 80 projectes que complementen 
l’atenció social i sanitària que oferim des de la 
Institució. També ha estat essencial l’equip de 
professionals, que amb una sensibilitat especial, 
esforç i valentia han fet caure dia a dia les barreres 
físiques i emocionals que la pandèmia construïa. En 
darrer lloc, la ciutadania, que és clau i contínuament 
ha donat mostres d’empatia i solidaritat sobre els 
problemes actuals.

Un element que no podem obviar i és clau per 
garantir un futur millor és la sensibilització dels més 
joves davant les dificultats que es troben algunes 
persones. En aquest sentit, la col·laboració amb el 
programa Educa Sant Joan de Déu ha permès que el 
Parc Sanitari realitzés xerrades informatives en més 
de 20 escoles. 

El programa de Voluntariat i Final de Vida i Soledat 
ha comptat amb més de 100 voluntaris que han 
acompanyat fins al darrer instant a 653 persones i 
famílies. La solidaritat també dona cabuda a l’Art i la 
Cultura, i el programa Torrents d’Art ha recuperat el 
contacte amb el públic mitjançant la inauguració d’un 
nou espai d’exposicions que busquen trencar barreres 
i estigmes al vestíbul de l’Hospital de Sant Boi. 

Quant a la cooperació, hem començat a evolucionar 
cap al nou model de Magatzem solidari. Això ha 
permès que comencéssim a treballar de bracet 
amb diferents entitats per tal de donar cobertura 
a les necessitats bàsiques de les persones. La 
col·laboració amb Càritas Barcelona, juntament 
amb Juan Ciudad ONGD, Obra Social Sant Joan de 
Déu i Parc Sanitari, ha fet possible que les ajudes 
poguessin arribar també a altres continents. 

Finalment, volem fer esment a un dels projectes 
en què ben aviat començarem a treballar: el 
desenvolupament d’un espai Solidari a la nova Web 
del Parc Sanitari. Volem que sigui un punt de trobada 
entre ciutadania, professionals, usuaris i donants; un 
espai on puguem compartir les notícies i fets rellevant 
que anem construint de mica en mica entre tots.

José Luis Argudo 

Direcció Desenvolupament Solidari i Cooperació
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Voluntariat

L’any 2021 ha estat un any complex en què han conviscut el voluntariat tradicional adaptat a l’era COVID-19 
i accions i propostes innovadores. La necessitat d’adaptar-nos a les necessitats del moment ha fet que, 
tant les persones voluntàries com la pròpia Institució ens haguem reinventat per donar resposta a les 
necessitats reals que hi havia en cada circumstància. La COVID enlloc d’aturar-nos, ha fet que s’impulsin 
canvis i s’explorin nous camins en l’àmbit del voluntariat.

Dades de voluntariat

Dones Homes

77,25!% 22,75!%

hores de 
voluntariat

233
persones 
voluntàries

8979 h



Gràcies al voluntariat es fan 
acompanyaments individualitzats, 

dinamització de tallers, activitats de 
dinamització del lleure, organització 
d’esdeveniments de sensibilització i 

captació de fons, atenció als familiars 
de les persones ateses…

QUÈ FA EL VOLUNTARIAT?



Es manté estable el 
nombre de voluntaris 
malgrat el context 
advers arrel de la 
pandèmia.

Posada en marxa 
d’una línia de 
voluntariat en 
salut mental a la 
Xarxa d’Atenció 
Comunitària.

Activitats 
pedagògiques 
de divulgació i 
sensibilització sobre 
salut en alumnes que 
cursen en Batxillerat 
Científic.

Malgrat totes les 
dificultats i els 
protocols estrictes 
d’entrada en certs 
espais residencials 
i sanitaris, es 
mantenen les hores 
de voluntariat.

Seguir prestant 
serveis a la xarxa 
d’hospitalització en 
salut mental.

Activitats 
pedagògiques 
de divulgació i 
sensibilització sobre 
final de vida i soledat 
en alumnes de 4t 
d’ESO.

Accions de 
sensibilització i 
conscienciació de 
la importància de la 
salut mental en joves i 
també adreçades a la 
ciutadania en general.

Activitats 
pedagògiques 
de divulgació i 
sensibilització sobre 
salut mental en 
alumnes de 15 i 16 
anys en diferents 
centres educatius.
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Aspectes destacats del voluntariat en el 2021



NOVETATS
Suport a l’atenció primària amb l’entrada 
del programa al CAP Vinyets de St. Boi 

Adaptació constant als canvis de protocol 
d’actuació en l’àmbit de les residències 
arrel de la COVID

Final de Vida i Soledat

Aquest programa es duu a terme gràcies a la col·laboració entre el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l’Obra 
Social La Caixa. Treballant plegats, creem una xarxa comunitària al Baix Llobregat que ens permet oferir 
acompanyament a aquelles persones que pateixen una malaltia avançada i se senten soles.

Persones acompanyades Persones voluntàries vinculades al programa

653 116



Les persones 
amb trastorns de 
salut mental són 
subjectes actius 
dins la societat i, 
com a tal, poden 
ajudar els altres

Acció solidària de les persones ateses

Acció Solidària és un programa impulsat pels professionals i 
els usuaris dels Serveis de Rehabilitació Comunitària del Baix 
Llobregat que té com a objectiu trencar l’estereotip erroni 
que les persones que conviuen amb un trastorn mental no 
poden oferir el seu temps i el seu esforç als altres, que són 
uns subjectes passius en el si de la societat.  Sí que poden 
fer-ho: són subjectes solidaris, plenament actius i, en el marc 
del programa, elaboren productes artesans que es venen en 
fires i esdeveniments per captar fons per a organitzacions 
sense ànim de lucre i finalitats benèfiques.

Els usuaris fan tallers d’enquadernació, de confecció de 
llibretes i articles de paper, d’objectes de bijuteria, articles de 
cuir i ninots de drap brodats. Els destinataris dels beneficis 
que s’obtenen de la venda de tots aquests productes 
artesans, es decideixen en les assemblees anuals d’Acció 
Solidària.

112
persones

vinculades a
Acció Solidària

6*
donacions 

econòmiques,
d’un total de

3.200!"
a diferents entitats i 

organitzacions sense 
ànim de lucre.

Donació de 

100
Somnis de Drap al 
Programa Diver de 

l’Hospital Amic

Col·laboració amb 
el Departament de 

RRHH per enviar 
ossets als nadons dels 
treballadors del Parc 

Sanitari. Realització de 
xapes identificatives 
del Campus Docent 
del Parc Sanitari pel 

Senegal.



* Detall de les donacions:

Organització receptora Donació realitzada

Campanya “Esperes o actues” 350!"

Campanya “Esperes o actues”  (Benefic Sound) 150!"

Escola Virolai 700!"

Associació Asperguer Viladecans 700!"

Associació Impulsa’T 700!"

Aldees Infantils 700!"

TOTAL 3.200!"



Escola Amiga / EDUCA

La divulgació i la sensibilització són peces clau per 
trencar els molts estigmes que envolten algunes 
qüestions relacionades amb la salut i amb els 
col·lectius vulnerables de la nostra societat. És 
essencial educar els infants i els joves amb el 
respecte vers la diversitat i la tolerància cap a allò 
que és diferent. En aquest sentit, explicar les moltes 
realitats que atenem als nostres centres cada dia 
ens ajuda a evolucionar per ser més respectuosos 
amb la diversa realitat que existeix.

I és precisament això el que fem des d’ 
#EDUCASJD: des de les aules fomentem la 
cultura de la implicació social i la solidaritat per 
aconseguir que els joves tinguin més consiciència 
dels col·lectius vulnerables que existeixen i deixin 
de ser subjectes passius davant d’aquestes 
realitats que els envolten. 

Més informació del programa 
#EDUCASJD 

Sense
llar

Discapacitat

Salut
mental

Prevenció 
d’addiccions

Gent gran i 
dependència

Migracions i 
refugi

Infància

Final de vida

MÉS INFORMACIÓ 



Al llarg del 2021, tot i que la pandèmia ens ho ha posat més difícil del compte, des del programa 
#EDUCASJD hem treballat de valent per fer arribar el nostre missatge de tolerància i conscienciació a 
les aules i als joves.

Dades per tipus de les xerrades

1042

20

74

27

Alumnes

Centres 
educatius i altres

Professionals i 
persones ateses 
participants

Xerrades



Missions i cooperació internacional

La solidaritat forma part del nostre ADN, és una valor 
intrínsec de la nostra Institució i dels professionals que en 
formem part. Solidaritat sense límits geogràfics, de classe, 
socials ni tampoc personals. Entenem la solidaritat com un 
gest honest i, en aquesta línia, per a nosaltres la cooperació 
internacional és un intercanvi entre iguals.  

De la mà de Juan Ciudad ONGD treballem en diferente 
països del món per impulsar el desenvolupament i erradicar 
la pobresa per aconseguir una vida i un futur digne a les 
persones que hi viuen perquè se’l mereixen igual que 
nosaltres.

A continuació, trobareu un breu resum del projectes en què els companys de Desenvolupament Solidari 
han estat treballant el 2021:

Mercats solidaris de venda de roba.

Presència a la fira “Barrejant 21”, un espai d’entitats 
de cooperación de Sant Boi de Llobregat.

Mercat de ponsèties i adorns nadalencs a finals de 
noviembre.

Xerrada informativa i organització d’un punt de venda 
de ponsèties a les escoles Sant Josep i Pedagogium 
de Sant Boi i al centre Sant Àngel de Gavà. 

Hem donat suport al projecte “Suport al Programa 
d’Atenció Primària de la Salut Mental al Senegal”, que 
ha comptat amb el finançament de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat.

Dinamització de l’exposició del projecte “ Suport al 
Programa d’Atenció Primària de la Salut Mental al 
Senegal”. 

Sensibilització i captació de fons

1

3

2

4

5

6



Practiquem la solidaritat en la mesura en què posem a l’abast de tothom diferents recursos que els 
permetin consolidar-se a la societat. En aquest context, els agermanaments reforcen els lligams 
d’ajuda mútua, col·laboració, comprensió de la realitat de l’altre i solidaritat.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu està agermanat amb: 

Centre Dalal Xel de 
Thiès i Fatick

Sanatori psiquiàtric
San Juan de Dios, de l’Havana

Hospital Cristo de las 
Américas, Sucre

SenegalCuba Bolívia

Recaptació de 75.956 kg d’aliments per part del Germà Vallejo i el seu equip. Aquests aliments 
s’han enviat a la ONG, que s’ha encarregat de repartir-los pels centres de Bolívia, Camerún, 
Cuba, Kènia, Libèria i Senegal, entre d’altres. 

Ajuda humanitària

Agermanaments

1



Missions i cooperació internacional

Enviament 
de material 
sanitari.

Telemedicina que ha permès la gestió 
compartida de casos assistencials entre 
els facultatius del Parc Sanitari i els de 
Sucre i de l’Argentina.

• Enviament de medicació psiquiàtrica 
d’acord amb la guia farmacológica 
consensuada.

• Seguiment i avaluació del projecte 
Suport al Programa d’Atenció 
Primària de la Salut Mental, per 
part de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat.

Sanatori psiquiàtric
San Juan de Dios, de l’Havana

Hospital Cristo de las 
Américas, Sucre

Centre Dalal Xel de Thiès i Fatick

Cuba

Bolívia

Senegal

Agermanaments

En què hem treballat durant aquest 2021?



Qui més, qui menys, alguna vegada ha sentit a dir que la música cura i ens ajuda a expressar 
emocions que tenim dins. Sovint, en la música hi trobem un espai de refugi quan cal encarar 
adversitats i és precisament això el que fa el disc Cançons per a una papallona.

Aquest CD musical neix de la gratitud d’una parella que ha estat atesa per l’equip de  
professionals de l’Hospital de Sant Boi que acompanyen i donen suport emocional als 
pares i mares que viuen una experiència de dol perinatal. 

El projecte musical recull tot el procés que han viscut aquests pares en forma de cançons 
que transiten per la tristesa, la buidor i el dolor profund associats a la pèrdua perinatal. Les 
cançons del disc també donen visibilitat a aquesta realitat que, fins fa ben poc, socialment 
ha estat invisibilitzada malgrat haver-hi una taxa de prop del 5% de morts perinatals, 
segons l’Idescat.

El disc es pot comprar a les màquines de vending del vestíbul del centre hospitalari i també 
a la botiga solidària de l’Obra Social Sant Joan de Déu. Els fons que s’aconsegueixin amb 
la seva venda es destinaran íntegrament a programes d’atenció al dol perinatal a l’Àrea 
Maternoinfantil de l’Hospital de Sant Boi.

“Cançons per a una papallona”: música que cura



MOLTES
GRÀCIES

A tots els agents per la seva aportació econòmica 
per desenvolupar els projectes solidaris



Butlletí informatiu

Parc SolidariMOLTES
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