
Gràcies #magicliners!

Projectes finançats



13.000 participants
941 equips
300 accions solidàries
700 persones voluntàries
200 organitzacions col·laboradores
331.873€ recaptats

Gràcies #magicliners!



A Sant Joan de 
Déu impliquem  
la societat  
en la millora  
de la qualitat de 
vida de qui més 
ho necessita.

Escoles, empreses, 
institucions, entitats, 
grups d’amics i 
familiars han organitzat 
centenars d’accions de 
sensibilització i captació 
de fons i han sortit a 
caminar en la sisena 
edició de la Magic Line 
Sant Joan de Déu  
a Barcelona.

Gràcies a les 
organitzacions que  
han col·laborat en fer 
possible el projecte,  
el 100% dels fons 
aportats pels equips  
es destinaran a projectes 
socials que desenvolupen 
els centres de Sant Joan 
de Déu a Barcelona  
i altres entitats socials  
de la ciutat amb les  
quals compartim valors  
i manera de fer.

La Magic Line  
Sant Joan de Déu  
Barcelona 2019  
ha permès 
recaptar 331.873€  
que es destinen 
íntegrament  
a projectes 
socials en favor 
de les persones  
en situació  
vulnerable.

A tots vosaltres, 
moltes gràcies!
Ens veiem  
a la Magic Line 
SJD 2020!



SENSELLARISME

Housing First Llars
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

20.000 €

Participació en 
activitats de barri
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

2.450 €

Externs
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

13.000 €

Ínsula
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

15.000 €

SALUT MENTAL

Allotjament i suport 
per a la inclusió 
social
Xarxa Assistencial 
Althaia

6.000 €

Cultura Inclusiva
Parc Sanitari  
Sant Joan de Déu

20.000 €

Musicoteràpia
Parc Sanitari  
Sant Joan de Déu

20.000 €

Ajuts Socials
Parc Sanitari  
Sant Joan de Déu

25.000 €

Art i música 
terapèutics
Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris

12.000 €

INFÀNCIA  
I JOVENTUT

Atenció a menors 
testimonis de 
violència domèstica
Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona

19.000 € 

Ajuts socials
Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona 

20.000 €

Allotjament  
i acompanyament 
integral per a joves 
sense referents
Fundació Privada  
Bayt al-thaqafa

15.000 €

GR16-18: Mentoria 
grupal a través de  
la fotografia, per  
a jovent tutelat
Associació  
Punt de Referència

5.800 €

SOCIOSANITARI

Créixer, envellir, 
compartir
Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris

1.500 €

Estimulació cognitiva 
multimèdia
Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris

8.500 €
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DEPENDÈNCIES  
I TUTELES

Ajuda a persones 
grans tutelades  
i sense recursos 
Fundació Privada Nostra 
Senyora dels Àngels

5.800 €

Atenció domiciliària 
especialitzada a 
persones en fase 
final de vida
Fundació d’Atenció  
a la Dependència  
Sant Joan de Déu

10.000 €

EXCLUSIÓ SOCIAL

Programa 
de Protecció 
Internacional per  
a famílies
Fundació  
Germà Tomàs Canet

23.656,78 €

Servei d’Inserció 
Laboral
Fundació Mambré

5.800 €

La Llavor: Acollida 
temporal de persones 
en situació d’exclusió 
social
Fundació Privada ARED

5.800 €

Pont Alimentari: 
Menys 
malbaratament,  
més solidaritat
Fundació  
Banc de Recursos

5.800 €

Banc de productes  
no alimentaris
Associació Cívica  
La Nau

5.800 €

RECERCA

Suport en el 
diagnòstic de la 
capacitat cognitiva 
per a pacients amb 
paràlisi cerebral
Fundació per la Recerca 
Sant Joan de Déu - 
Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona

17.500 € 

Efectes del 
pelegrinatge en  
el Camí de Santiago 
en la salut mental
Fundació per la Recerca 
Sant Joan de Déu -  
Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu

17.500 €

COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL

Millora del bloc 
quirúrgic de 
l’Hospital Saint Jean 
de Dieu de Thiès  
(Senegal)
Xarxa Assistencial 
Althaia - Hospital Saint 
Jean de Dieu de Thiès 
(Senegal)

6.966,22 €

Apoderament 
econòmic de les 
dones del districte 
de Koose a través de 
tallers de producció 
i emprenedoria a la 
Clínica Sant Joan 
de Déu de Amrahia 
(Ghana)
Fundación Instituto San 
José - Saint John of 
God Clinic (Amrahia, 
Ghana)

17.000 €

Tutorització de 
les pràctiques 
assistencials 
d’infermeria SRN de 
la School of Nursing 
of Sant John of God 
(Sierra Leone)
Campus Docent Sant 
Joan de Déu

7.000 €



PROJECTES FINANÇATS MAGIC LINE BARCELONA 2019

SENSELLARISME

Housing First
Llars
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona
20.000 €

L’acollida de les persones 
en situació de sense 
llar en pisos socials 
amb acompanyament 
psicosocial potencia 
l’autonomia i les 
possibilitats d’èxit de la 
seva reinserció. 

El projecte Housing 
First Llars proposa 
facilitar pisos de llarga 
estada, sense previ pas 
per centres residencials 
col·lectius, per a persones 
que fa més de dos anys 
que viuen el carrer i tenen 
grans dificultats per la 
convivència grupal, sovint 
problemes de salut mental 
i poques possibilitats 
de reinserció laboral. 
L’entrada al pis implica 
una visita setmanal de 
l’equip d’acompanyament 
social.



Participació en 
activitats de barri
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona
2.450 €

La sensibilització dels 
barris on s’ubiquen els 
centres de Sant Joan 
de Déu és una tasca 
essencial per facilitar 
la xarxa i la integració 
comunitària de les 
persones que s’hi atenen. 

Per intensificar la 
presència a les 
activitats dels barris 
de Sarrià i Poble Sec 
s’elaboren materials 
divulgatius tals com 
tríptics i exposicions que 
reparteixen i expliquen 
les persones ateses, 
els voluntaris i els 
treballadors.

Externs 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona
13.000 €

Les persones que han 
passat per una situació  
de sensellarisme tenen  
un alt risc de recaiguda. 

El projecte Externs ofereix 
acompanyament a les 
persones que ja disposen 
novament de la seva 
pròpia llar per tal d’ajudar-
les en les gestions de 
la vida autònoma i en 
l’enfortiment dels vincles 
amb la comunitat, alhora 
que es fa seguiment del 
seu estat psicosocial  
i necessitats econòmiques.

Ínsula 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona
15.000 €

La situació crítica del 
mercat immobiliari i del 
mercat laboral fan molt 
complicada la reinserció 
social de persones amb 
pocs recursos, una 
situació de crisi sistèmica 
que demana màxima 
coordinació per garantir 
una atenció integral.

Amb Ínsula s’uneixen 
quatre entitats: Fundació 
Mambré, Càritas 
Diocesana de Barcelona, 
Fundació Formació i 
Treball i Sant Joan de Déu 
Serveis Socials Barcelona 
per oferir una resposta 
integral a persones sense 
llar que permeti estabilitzar 
la seva situació residencial 
amb metodologia Housing 
First i previngui, a través 
de l’acompanyament 
social, possibles 
recaigudes.



PROJECTES FINANÇATS MAGIC 
LINE BARCELONA 2019

SALUT MENTAL

Allotjament i suport 
per a la inclusió 
social
Xarxa Assistencial 
Althaia
6.000 €

Les persones amb trastorn 
mental sovint tenen 
dificultats per accedir a un 
habitatge digne i autònom.

El programa Allotjament  
 i suport per a la 
inclusió social vol 
disposar de pisos socials 
temporals amb diferents 
graus d’acompanyament 
psicosocial segons les 
necessitats de cada 
persona atesa. Potencia  
la seva autonomia  
i la creació de xarxa 
comunitària, un cop la 
persona rep l’alta mèdica 
després d’un ingrés de 
llarga durada. 

Cultura Inclusiva
Parc Sanitari  
Sant Joan de Déu
20.000 €

Els processos creatius 
grupals i individuals 
faciliten l’autonomia, 
llibertat i inclusió social de 
les persones amb trastorn 
mental, ja que les apodera 
de nous espais físics, 
relacionals, deliberatius  
i personals.

El projecte Cultura 
inclusiva habilita un 
marc de diàleg entre art, 
salut i comunitat generant 
espais de trobada cultural 
i creació artística entre 
persones diagnosticades 
i no diagnosticades amb 
trastorn mental.



Musicoteràpia 
Parc Sanitari  
Sant Joan de Déu
20.000 €

Les persones amb 
malalties mentals greus 
tenen dificultats per 
desenvolupar les seves 
relacions socials.

La Musicoteràpia 
usa la música com a 
mitjà d’expressió per 
potenciar les habilitats 
comunicatives i socials 
de les persones que 
hi participen. Diversos 
estudis han demostrat  
una millora de la 
motivació, de l’ànim,  
una reducció de l’ansietat 
i augment de l’alerta 
i consciència d’estats 
emocionals en pacients 
amb depressió  
i esquizofrènia.

Ajuts Socials
Parc Sanitari  
Sant Joan de Déu
25.000 €

Atès que existeix una 
estreta relació entre 
pobresa i salut mental és 
necessari un servei d’ajuts 
socials destinat a atendre 
situacions de vulnerabilitat 
i prevenir-ne l’exclusió 
social.

Els treballadors socials 
avaluen i acompanyen 
totes les persones 
ateses per detectar les 
necessitats econòmiques 
que poden incrementar-
ne les possibilitats de 
reinserció sociolaboral.

Art i música 
terapèutics
Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris
12.000 €

Els trastorns mentals 
severs afecten les funcions 
que donen al subjecte el 
seu sentit del si mateix, 
amb moltes dificultats per 
tenir els comportaments 
socials i deteriorant així la 
seva relació amb l’entorn 
i deixant a la persona 
en una marginalitat 
progressiva.

L’art i la música com 
a teràpies utilitzen 
materials, tècniques  
i processos creadors amb 
finalitats terapèutiques 
per potenciar les habilitats 
comunicatives i socials 
de les persones que 
hi participen. Diversos 
estudis han demostrat una 
millora de la motivació, 
de l’ànim, una reducció 
de l’ansietat i augment 
de l’alerta i consciència 
d’estats emocionals en 
pacients amb depressió  
i esquizofrènia.



PROJECTES FINANÇATS 
MAGIC LINE BARCELONA 2019

INFÀNCIA  
I JOVENTUT

Atenció a menors 
testimonis de 
violència domèstica 
Hospital 
Sant Joan de Déu 
Barcelona
19.000 €

Un de cada cinc joves  
o adolescents atesos en 
centres de salut mental 
han estat testimonis de 
violència a casa. 

El programa TEVI 
(TEstimoni de VIolència), 
d’atenció a menors 
testimonis de violència 
domèstica, treballa per 
detectar els casos en que 
el trastorn mental prové 
d’aquestes situacions, 
tractar els infants per 
combatre els danys que 
els hagi pogut causar i 
documentar les agressions 
davant la justícia.



Ajuts socials 
per a famílies 
amb infants 
hospitalitzats
Hospital  
Sant Joan de Déu  
Barcelona 
20.000 €

Les famílies amb infants 
ingressats han de fer front 
a despeses extraordinàries 
d’allotjament, transport o 
tractaments que poden 
desequilibrar la seva 
economia i dificultar-ne 
l’adequat acompanyament, 
element clau també per 
la bona recuperació del 
pacient.

Els treballadors socials 
de l’Hospital avaluen  
i acompanyen les famílies 
ateses per donar suport a 
aquelles situacions de més 
fragilitat o que requereixen 
hospitalitzacions greus  
i de llarga durada.

GR16-18: Mentoria 
grupal a través  
de la fotografia,  
per a jovent tutelat
Associació  
Punt de Referència
5.800 €

Els joves tutelats per 
l’administració pública 
tenen el difícil repte 
d’emancipar-se als 18 
anys, amb un punt de 
partida molt més fràgil en 
comparació amb el jovent 
que no es troba en un 
context de risc social.

GR16-18 proporciona 
una xarxa de suport social 
als adolescents durant 
l’última etapa d’estada 
als centres de protecció 
o pisos d’autonomia. Es 
fomenta l’ampliació de 
la xarxa de capital social 
dels joves, a partir de la 
creació de vincles amb 
adults i adolescents, 
per a poder donar 
l’estabilitat i ampliació de 
competències necessàries 
per a una emancipació 
amb garanties. S’utilitzen 
propostes innovadores 
a través de la mentoria 
grupal i la fotografia.

Allotjament  
i acompanyament 
integral per a joves 
sense referents
Fundació Privada  
Bayt al-thaqafa
15.000 €

Els joves immigrants 
d’entre 17 i 23 que no 
poden accedir al sistema 
de protecció de menors 
es troben sense referents 
ni allotjament, no poden 
optar a ajuts econòmics, 
no disposen de permís  
de treball, no dominen  
el català ni el castellà 
i tenen dificultats per 
accedir a estudis.

Amb l’atenció integral 
de joves en risc 
d’exclusió s’ofereix 
allotjament, es cobreixen 
les necessitats bàsiques 
de menjar, vestir, sanitat 
i transport, i s’orienta 
en la gestió de tràmits, 
el seguiment d’estudis, 
la inserció laboral, la 
promoció d’activitats 
de lleure i la creació de 
xarxes de suport.



PROJECTES FINANÇATS  
MAGIC LINE BARCELONA 2019

SOCIOSANITARI



Créixer, envellir, 
compartir
Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris
1.500 €

El projecte CRENCO 
pretén crear una xarxa 
intergeneracional que 
incideixi en l’educació, la 
solidaritat i la integració 
comunitària al llarg de les 
diferents etapes de la vida.

Així, es vol crear una 
plataforma on centres 
educatius, residències 
i casals de gent gran 
puguin tenir un entorn de 
treball comú, on disposar 
de recursos i espais per 
desenvolupar projectes 
compartits inclosos en la 
programació dels centres 
educatius, que comptin 
amb persones voluntàries 
i fomentin la participació 
comunitària de les 
persones grans.

Estimulació 
cognitiva 
multimèdia
Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris
8.500 €

Diversos estudis 
evidencien que si les 
persones amb demència 
reben una estimulació 
cognitiva complementària 
als tractaments 
farmacològics potencien 
les capacitats preservades 
i fan que els processos 
de deteriorament siguin 
més lents. A més, aquesta 
estimulació és més 
efectiva si es fa  
per ordinador. Així SJD 
Serveis Sociosanitaris 
promou l’estimulació 
cognitiva multimèdia  
a les persones ateses  
al seu centre.
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DEPENDÈNCIES I TUTELES
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Ajuda a persones 
grans tutelades  
i sense recursos 
Fundació Privada 
Nostra Senyora dels 
Àngels
5.800 €

Les persones grans 
tutelades per entitats, 
perquè se’ls ha tret la 
capacitat d’obrar per 
resolució judicial, viuen 
en una situació de gran 
fragilitat per falta de 
recursos, solitud  
i aïllament social.

Amb el projecte d’Ajuda 
al tutelat es vetlla pel 
benestar d’aquestes 
persones cobrint-los les 
necessitats bàsiques de 
roba, calçat, productes 
d’higiene personal, 
productes farmacèutics  
i d’ortopèdia no coberts  
pel sistema de Sanitat 
pública, però també per  
a cobrir les necessitats de 
caire més social i afectiu 
com l’acompanyament 
d’oci, d’assistència 
domiciliaria o residencial 
o altres serveis de 
recolzament a la comunitat.

Atenció domiciliària 
especialitzada a 
persones en fase 
final de vida
Fundació d’Atenció  
a la Dependència  
Sant Joan de Déu
10.000 €

L’acompanyament al final 
de la vida requereix d’una 
atenció especialment 
curosa, que es pot veure 
afectada per l’esgotament 
familiar i emocional.

El programa d’atenció 
domiciliària per a 
l’acompanyament al 
final de la vida, se centra 
en l’atenció especialitzada 
amb el suport d’una 
infermera gestora de casos 
i una persona professional 
en cures que realitzarà  
les accions descrites 
en el Pla d’Atenció 
Personalitzat. Les accions 
d’acompanyament i suport 
comencen durant l’estada 
hospitalària i segueixen  
en el moment de l’alta  
i l’atenció domiciliària.



PROJECTES FINANÇATS  
MAGIC LINE BARCELONA 2019

EXCLUSIÓ 
SOCIAL

Servei d’Inserció 
Laboral
Fundació Mambré
5.800 €

Les persones que han 
estat en situació de sense 
llar i exclusió social que 
estan en edat activa per 
treballar poden reinserir-se 
al món laboral.

El Servei d’Inserció 
Laboral ofereix orientació, 
recursos, assessorament 
sociolaboral i formació per 
tal de millorar l’ocupabilitat 
de les persones, adaptant-
se als interessos, 
capacitats i dificultats 
individuals. A més de fer 
prospecció i intermediació 
amb empreses per tal de 
facilitar els processos de 
selecció i la contractació.

Programa 
de Protecció 
Internacional per  
a famílies
Fundació Germà 
Tomàs Canet
23.656,78 €

Les famílies beneficiaries 
de protecció internacional, 
de l’estatut d’apatrida  
o les persones acollides 
al regim de protecció 
temporal a Espanya 
requereixen d’itineraris 
d’acompanyament 
específics.

El Programa de 
protecció internacional 
per a famílies ofereix un 
sistema integral d’atenció 
social, psicològica  
i sanitària, amb una 
intensiva immersió 
lingüística i cultural, en un 
sistema orientat a la seva 
recuperació, integració  
i ocupabilitat des de l’inici 
de la fase d’acolliment.



Banc de productes 
no alimentaris
Associació Cívica  
La Nau
5.800 €

Les organitzacions 
ofereixen a les entitats 
socials que treballen amb 
col·lectius vulnerables, 
excedents de productes  
no alimentaris en 
bon estat. El Banc 
de productes no 
alimentaris sensibilitza 
les empreses entorn 
l’opció de donar els seus 
excedents i gestiona la 
redistribució entre entitats 
socials.

Pont Alimentari: 
Menys 
malbaratament, 
més solidaritat
Fundació  
Banc de Recursos
5.800 €

Les organitzacions 
ofereixen a les entitats 
socials que treballen amb 
col·lectius vulnerables 
excedents de productes 
alimentaris en bon estat 
però descartats per motius 
comercials.

El Pont Alimentari 
és el servei en xarxa 
per gestionar aquests 
excedents, una aposta 
per contribuir a un 
desenvolupament 
sostenible, fomentar la 
reutilització dels recursos 
i cooperar amb col·lectius 
desfavorits, promovent 
la cohesió social i la 
construcció de relacions 
de pertinença als barris.

La Llavor:  
Acollida temporal 
de persones en 
situació d’exclusió 
social
Fundació Privada 
ARED
5.800 €

Les persones que passen 
per una situació d’exclusió 
social pateixen la 
impossibilitat d’accedir a 
un habitatge en el mercat 
de lloguer actual.

Des de La Llavor es 
dona resposta a la 
precarietat dels sectors 
més desfavorits de 
la societat oferint un 
allotjament temporal 
on es coresponsabilitza 
les persones ateses 
de l’organització 
i manteniment de 
l’equipament, així com 
se’ls ofereix formació 
laboral i acompanyament 
social per promoure la 
seva vida independent.
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RECERCA



Suport en el 
diagnòstic de la 
capacitat cognitiva 
per a pacients amb 
paràlisi cerebral
Fundació per la  
Recerca Sant Joan de 
Déu - Hospital Sant 
Joan de Déu Barcelona
17.500 €

Aquest projecte pretén 
millorar el procés 
d’identificació de les 
capacitats cognitives dels 
infants amb discapacitat 
motora per paràlisi 
cerebral.

El suport al diagnòstic 
de la capacitat 
cognitiva vol millorar 
l’estudi i la classificació 
dels perfils dels pacients 
amb paràlisi cerebral. 
Avalua les capacitats 
cognitives amb un test 
amb base tecnològica 
que no es vegi afectat per 
les discapacitats motores 
de l’infant. Amb això, 
s’extreu un valor objectiu 
del Coeficient Intel·lectual 
(CI) que ajuda al seu 
diagnòstic millora el seu 
procés d’adaptació social, 
escolar i professional.

Efectes del 
pelegrinatge en  
el Camí de Santiago 
en la salut mental
Fundació per  
la Recerca Sant Joan 
de Déu - Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
17.500 €

Les persones que 
participen del pelegrinatge 
del Camí de Santiago 
manifesten una millora del 
seu benestar psicològic.

El projecte ULTREYA 
d’estudi de l’impacte 
del Camí de Santiago 
en la salut mental 
fa un seguiment dels 
participants abans, durant 
i fins a tres mesos després 
de fer el pelegrinatge per 
avaluar variables com 
l’ansietat, la depressió  
o el benestar psicològic  
i així determinar l’impacte 
psicològic de fer el Camino 
i les característiques 
personals que condicionen 
aquest impacte.
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COOPERACIÓ INTERNACIONAL



Millora del bloc 
quirúrgic de 
l’Hospital Saint 
Jean de Dieu de 
Thiès (Senegal)
Xarxa Assistencial 
Althaia - Hospital 
Saint Jean de Dieu de 
Thiès (Senegal)
6.966,22 €

Fruit del treball en xarxa 
amb l’Hospital Saint 
Jean de Dieu de Thiès 
(Senegal) s’està fent el 
bloc quirúrgic més 
segur i eficient per tal 
d’augmentar-ne la qualitat 
assistencial i disminuir les 
complicacions; així com 
dotar-lo d’instrumental 
quirúrgic en condicions 
òptimes.

L’acció s’emmarca en 
l’agermanament entre 
els dos centres pel qual 
es millora el coneixement 
mutu, s’optimitzen els 
recursos humans i tècnics 
del centre senegalès i se 
n’afavoreix l’especialització 
mèdica dels seus 
professionals.

Tutorització de 
les pràctiques 
assistencials 
d’infermeria SRN de 
la School of Nursing 
of Sant John of God 
(Sierra Leone)
Campus Docent 
Sant Joan de Déu - 
Hospital Saint Jea de 
Dieu de Thiès (Sierra 
Leone)
7.000 €

Apoderament 
econòmic de les 
dones del districte 
de Koose a través de 
tallers de producció 
i emprenedoria a la 
Clínica Sant Joan 
de Déu de Amrahia 
(Ghana)
Fundación Instituto 
San José - Saint John 
of God Clinic (Amrahia, 
Ghana)
17.000 €

Apoderar econòmicament 
les dones sovint es 
considera un dels vincles 
més important entre el 
creixement econòmic  
i la reducció de la pobresa.

El projecte pretén donar 
seguiment a l’Economic 
Empowerment 
Programme for Women 
engegat l’any 2018 amb 
el finançament de la 
Magic Line SJD amb el 
qual les dones d’Amrahia 
i altres comunitats del 
districte aprenen a 
fabricar productes i crear 
microempreses amb 
sortida al mercat local.

Sierra Leone compta 
amb 300 infermeres SRN 
treballant als hospitals 
de tot el país, número 
insuficient per atendre una 
població de set milions 
d’habitants. És per això 
que sorgeix la necessitat 
de formar infermeres 
d’aquesta categoria que 
puguin donar resposta 
a les demandes de 
professionals en el 
territori. Dins del programa 
d’agermanament 
del Campus Docent 
Sant Joan de Déu i 
l’Escola d’Infermeria de 
Mabesseneh es treballa 
per aconseguir un entorn 
segur d’aprenentatge al 
període de les pràctiques 
clíniques hospitalàries.



Sabies que enguany hem celebrat 
la primera edició de la Magic Line 
Sant Joan de Déu a València  
i la tercera a Mallorca?  
 
El 2020, sigues part també de  
la mobilització arreu del territori!



A Sant Joan de Déu 
cuidem les persones  
que es troben en una 
situació complicada,  
sigui per qüestions 
mèdiques, econòmiques  
o socials. Professionals  
i voluntaris treballen  
per acompanyar-les  
en el procés de  
recuperar la seva 
autonomia i vincle  
amb la comunitat.

A l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 11 centres  
atenen persones que han 
perdut casa seva, que  
tenen un trastorn mental, 
una dependència o 
discapacitat, gent gran, 
persones migrades, infants  
i les seves famílies… 
 
A Sant Joan de Déu  
atenem les persones que 
pateixen, aquí i a tot el món.

Centres SJD a l’àrea metropolitana de Barcelona

Campus Docent SJD  
CET Intecserveis  
Fundació Bayt al-Thaqafa  
Fundació d’Atenció a la Dependència SJD  
Fundació Germà Benito Menni  
Fundació Germà Tomàs Canet  
Fundació per a la recerca SJD  
Hospital SJD Barcelona  
Parc Sanitari SJD  
SJD Serveis Sociosanitaris  
SJD Serveis Socials - Barcelona

solidaritat.santjoandedeu.org



Amb el suport de: Amic:

Padrins:

Organitza:

magiclineSJD.org

     @magiclineSJD

Ens veiem a la Magic Line 
Sant Joan de Déu 2020!


