
 
 

Projectes que reben suport econòmic de la Magic Line 2016 
 
Infància 
PROGRAMA PRÍNCEP (Plataforma de Resposta Integral als Nens Crònics amb Elevada 
Dependència) 

 Import: 23.200 euros 
 Centre: Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu 
 Descripció: a través d'un equip pluridisciplinar s'atén de manera integrada els casos de 

pacients amb malalties cròniques i d'alta complexitat, amb unes necessitats 
sociosanitàries específiques, accés continu a l'hospital, gran dependència en 
tecnologia, polifarmàcia, cures domiciliàries i dificultats psicosocials associades. 
L'objectiu del programa és millorar la vida d'aquests infants i de les seves seves 
famílies.  

 
PROJECTE DE RECERCA "ESPORT I FUNCIÓ SINÀPTICA NEURONAL" 

 Import: 11.600 euros 
 Centre: Fundació Sant Joan de Déu per la Recerca - Hospital Maternoinfantil Sant Joan 

de Déu 
 Descripció: el projecte avaluarà la influència de l'exercici físic en el rendiment 

intel·lectual, en concret, se centrarà en determinar els biomarcadors relacionats amb 
la funció sinàptica i metabolisme anaeròbic, determinar variacions genètiques 
individuals predisponents i estudiar els canvis cerebrals produïts per l'entrenament 
físic. 

 
 
Persones amb problemes de salut mental 
GRUP TEATRE ALTERNATIU 

 Import: 4.240 euros 
 Centre: Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
 Descripció: creació i dinamització d'un grup de teatre amb unes 15 persones amb 

diagnòstic de malaltia mental de diferents graus. Les sessions de teatre setmanals 
potencien les capacitats expressives i comunicatives dels usuaris del Servei 
Especialitzat  de Rehabilitació Psiquiàtrica intensiva. 
 

 
  



 
 
CANOTERÀPIA 

 Import: 3.000 euros 
 Centre: Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
 Descripció: la teràpia amb gossos ensinistrats proporciona millores a nivell de 

benestar, immunològic, sistema hormonal, de problemes de conducta i de llenguatge 
de les persones amb discapacitat física, mental i amb problemes emocionals. Amb 
l'ajut d'aquests gossos, es creen moments d'oblidar el dolor, inhibir temors per a 
moure's i millorar expressions facials.  

 
MUSICOTERÀPIA AL SERVEI DE REHABILITACIÓ DEL BAIX LLOBREGAT 

 Import: 16.000 euros 
 Centre: Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
 Descripció: les sessions setmanals de musicoteràpia ajuden a millorar el funcionament 

personal de les persones ateses als serveis de Rehabilitació Comunitària del Baix Llobregat. 
L'objectiu del projecte es crear espais i moments per a la interacció, experimentació, 
aprenentatge i participació cultural.  

 
LA MIRADA DE L'ALTRE 

 Import: 2.500 euros 
 Centre: Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
 Descripció: a través d'accions culturals, el projecte pretén generar espais de relació entre la 

població en general i les persones ateses per diferents serveis d'atenció a la salut mental de 
Cerdanyola del Vallès, afavorint la seva participació comunitària, i treballant per reduir 
l'estigma associat a la malaltia mental.  

 
AJUTS SOCIALS INDIVIDUALS 

 Import: 4.000 euros 
 Centre: Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
 Descripció: la manca de recursos econòmics esdevé un impediment a l'hora de fer el 

seguiment d’un tractament, resoldre situacions administratives o activar altres serveis de 
suport. El Parc Sanitari proporciona ajuts a persones amb pocs recursos i amb avaluació prèvia 
dels professionals per cobrir despeses sobretot de transport, tràmits administratius, beques, 
medicació i necessitats de traducció. 

 
ARTTERÀPIA EN TRANSTORNS MENTALS 

 Import: 9.000 euros 
 Centre: San Joan de Déu Serveis Sociosanitaris 
 Descripció: a través de l'activitat plàstica, el moviment i la música, es realitzen tallers en grup 

per  treballar amb persones amb trastorns mentals severs per millorar-los l'autoestima, l'ego, 
les relacions interpersonals, la interacció social, alguns símptomes psiquiàtrics i l'orientació 
sobre la realitat.  



 
 
 
MUSICOTERÀPIA I REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL 

 Import: 9.000 euros 
 Centre: Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris 
 Descripció: la música genera un espai segur de comunicació on poder expressar-se i explorar 

noves maneres de relacionar-se, situar-se en un grup i afavorir un canvi en la persona que 
contribueixi a la rehabilitació psicosocial. El projecte permetrà realitzar una sessió setmanal 
per a persones amb problemàtiques socials del centre. 

 
PROJECTE DE RECERCA "PREVALENÇA DE VARIABLES EN PACIENTS AMB PRIMERS EPISODIS 
PSICÒTICS" 

 Import: 11.600 euros 
 Centre: Fundació Sant Joan de Déu per la recerca - Parc Sanitari Sant Joan de Déu   
 Descripció: es té evidència de la influència dels esdeveniments traumàtics al llarg de la 

infantesa en molts pacients amb episodis psicòtics i esquizofrènia. L'objectiu d'aquesta recerca 
és determinar i comparar aquesta prevalença d'esdeveniments traumàtics, comparar la 
gravetat clínica i el seu pronòstic, així com  variables hormonals de pacients amb primers 
episodis psicòtics amb i sense antecedents d'esdeveniments traumàtics a la infantesa. 

 
PROGRAMA DE SUPORT A LA VIDA AUTÒNOMA 

 Import: 12.700 euros 
 Centre: Fundació Germà Tomàs Canet 
 Descripció: el programa proporciona allotjament i atenció socio-educativa a persones que 

presenten una problemàtica social derivada d’una malaltia mental severa i que es troben en 
situació de sense llar. Es disposa de 7 pisos (5 a Barcelona i 2 a Lleida) i 19 places (15 a Bcn i 4 a 
Lleida).   

 
PROGRAMA DE SUPORT A LA VIDA AUTÒNOMA - TREBALL SOCIAL 

 Import: 4.000 euros 
 Centre: Fundació Germà Tomàs Canet 
 Descripció: el projecte donarà ajuts econòmics puntuals per a despeses concretes a persones 

que té el centre sota la seva protecció legal, a demanda dels equips de referència, per a 
conceptes bàsics el pagament d’allotjament, d’alimentació, de roba, de transports, etc..  

 
 
  



 
 
Persones amb dependència 
 
CUIDAR AL CUIDADOR - PREVENCIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS 

 Import: 10.500 euros 
 

 Centre: Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu 
 Descripció: l’objectiu d’aquest programa és millorar la gestió dels conflictes relacionals que 

poden aparèixer en l’atenció a persones dependents i les seves famílies. Els tallers es 
destinaran a les cuidadores professionals que es dediquen en el dia a dia a l’assistència de 
persones grans, persones amb demències, persones en procés de final de la vida, etc. en el seu 
domicili. 

 

Persones sense llar  
PROGRAMA LLARS 

 Import: 23.200 euros 
 Centre: Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona 
 Descripció: la finalitat del projecte és la d’oferir una intervenció integral (centre residencial, 

habitatge, cobertura de les necessitats bàsiques, inserció laboral, seguiment a tractaments de 
salut mental, i/o addiccions), per incidir sobre els processos de recuperació i incorporació 
social de les persones sense llar, famílies i parelles en situació d'exclusió social o en risc de ser-
hi, que per la seva situació, necessiten d'un acompanyament social continuat. 

 
PROGRAMA LLARS - AJUTS SOCIALS INDIVIDUALS  

 Import: 4.000 euros 
 Centre: Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona 
 Descripció: el projecte s'emmarca en el Programa Llars i proporciona ajudes perquè les 

persones ateses puguin fer front a petites despeses necessàries per millorar la seva situació de 
risc d'exclusió. Una persona Treballadora Social dóna suport en la gestió personalitzada 
d'aquests ajuts, els acompanya  i millora així l'efectivitat del suport.  

 
 

Cooperació Internacional 
 
MILLORA I AMPLIACIÓ DEL  MENJADOR DE L'ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS QUITO (L'EQUADOR) 

 Import: 5.000 euros 
 Centre: Juan Ciudad ONGD  
 Descripció: ampliar el menjador de l'Alberg San Juan de Dios de Quito (l'Equador), que ara té 

capacitat per atendre 72 persones, per poder donar de menjar a 250 persones en situació de 
pobresa de Quito.   



 
 
 
INTERNET PER A L'ESCOLA D'INFERMERIA DE MABESSENEH, LUNSAR (SIERRA LEONE) 

 Import: 5.330 euros 
 Centre: Escola d'Infermeria de Lunsar - Campus Docent Sant Joan de Déu  
 Descripció: actualment, l'Escola d'Infermeria de Mabesseneh (Sierra Leone) disposa de 8 

ordinadors amb accés a Internet, gràcies al suport del Campus Docent Sant Joan de Déu. Això 
és insuficient per als 450 alumnes que hi cursen estudis i el professorat.  El projecte millorarà 
la instal·lació de connexió a Internet i incorporarà 15 punts d'accés simultani a Internet gràcies 
a una connexió més ràpida. 

 
 
MILLORA I REEMPLAÇAMENT DELS EMBOLCALLS PER L'ESTERILITZACIÓ DE MATERIAL I ROBA 
QUIRÚRGICA DE L'HOSPITAL SAINT JEAN DE DIEU DE THIÈS (SENEGAL) 

 Import: 5.000 euros 
 Centre: Hospital Saint Jean de Dieu de Thiès (Senegal) - Fundació Althaia Manresa  
 Descripció: La Fundació Althaia de Manresa està agermanada amb l'Hospital Saint Jean de 

Dieu de Thiès (Senegal) des de finals de 2013. El suport es prioritza en l'àrea quirúrgica. Un cop 
instal·lada la central d'esterilització i realitzades les formacions de personal sanitari i de 
manteniment, cal actualitzar també les caixes d'esterilització per als autoclaus, tant per a 
material quirúrgic com per la roba per a intervencions.  

 
AJUT A L'EMERGÈNCIA PEL TERRATRÈMOL DE L'EQUADOR (ABRIL 2016) 

 Import: 11.000 euros 
 Centre: Juan Ciudad ONGD 
 Descripció: el 16 d'abril de 2016 va tenir lloc un terratrèmol de 7,8 graus a l'Equador, que va 

fer 660 morts i 6.200 ferides, i va provocar el desplaçament de més de 28.600 persones que 
van perdre casa seva. Des de l'Alberg San Juan de Dios de Quito, es fa arribar menjar, aigua i  
mantes a les persones necessitades.  

 
INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE GENERACIÓ ELÈCTRIC INDEPENDENT A L'HOSPITAL CRISTO DE LAS 
AMÉRICAS DE SUCRE (BOLÍVIA) 

 Import: 7.900 euros 
 Centre: Juan Ciudad ONGD 
 Descripció: l'objectiu del projecte és millorar el subministrament elèctric a l'Hospital Cristo de 

las Américas, que actualment no és constant durant les 24h del dia. Això condiciona la 
capacitat de l'hospital i posa en risc algunes actuacions i la capacitat d'atendre adequadament 
els pacients.  

 

 
  



 
 
Ajuts a entitats col·laboradores 
 
SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL 

 Import: 5.000 euros 
 Centre: Fundació Mambré 
 Descripció: la Fundació Mambré promou la inserció laboral de persones sense llar ateses per 

les 4 entitats que formen part d'aquesta fundació (Arrels, Assis Centre d'Acollida, Companyia  
Filles de la Caritat i Orde Hospitalari Sant Joan de Déu).  El projecte ofereix als seus usuaris 
atenció, orientació i seguiment personalitzat per la recerca de feina, i també es realitza 
prospecció i suport a les empreses contractants. 

 
ATENCIÓ INTEGRAL DE JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ 

 Import: 5.000 euros 
 Centre: Bayt al-Thaqafa 
 Descripció: Bayt Al-Thaqafa acompanya joves immigrants en situació de risc d'exclusió social. 

El projecte intervindrà en les diferents àrees d'atenció de la Fundació: suport de necessitats 
bàsiques en els pisos d'acollida (15 places), activitats formatives i d'acompanyament en el 
procés cap a la seva autonomia, formació prelaboral i laboral, activitats lúdiques i activitats 
d'educació sexual.  
 

 
SUPORT A LES PERSONES GRANS TUTELADES MOLT VULNERABLES 

 Import: 5.000 euros 
 Centre: Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels 
 Descripció: la Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels atén persones majors de 65 anys  

tutelades, la majoria d'elles víctimes d'una fragilitat extrema social, sanitària i/o econòmica. El 
projecte facilitarà l'accés a serveis d'assistència domiciliària, residencial i altres serveis d'accés 
a la comunitat, així com l'ajut per cobrir les necessitats bàsiques, per ajudar a reduir el seu 
aïllament.  

 
BANC DE PRODUCTES NO ALIMENTARIS 

 Import: 5.000 euros 
 Centre sol·licitant: Associació Cívica La Nau 
 Descripció: l’Associació Cívica La Nau lluita contra la pobresa i marginació de les persones que 

viuen en el nostre entorn recollint i repartint bàsicament productes no alimentaris d'higiene 
personal, neteja de la llar, roba i altres. Els productes cedits per les empreses són redistribuïts 
entre les organitzacions socials que realitzen l’acció directa amb els col·lectius més fràgils de la 
nostra societat.  
 

 



 
 
 
ACOLLIDA TEMPORAL DE PERSONES EN SITUACIÓ I/O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL PER PROMOURE EL 
SEU DESENVOLUPAMENT INTEGRAL I AUTONOMIA PERSONAL.  

 Import: 5.000 euros 
 Centre: Fundació Privada Ared 
 Descripció: El projecte pretén donar resposta a la situació de precarietat dels sectors més 

desfavorits de la nostra societat a causa de la crisi econòmica. L'objectiu que persegueix és 
acollir, proporcionar formació prelaboral i laboral i oferir un acompanyament social a persones 
en situació i/o risc d'exclusió social, sense cap possibilitat d'accés a un habitatge. 

 
 
PROJECTE REFERENTS 

 Import: 5.000 euros 
 Centre: Associació Punt de Referència 

 
 Descripció: el Projecte Referents acompanya joves extutelats i/o en risc d’exclusió social en el 

seu procés d’emancipació, utilitzant la mentoria com a eina d’intervenció social. A banda dels 
professionals, aquest acompanyament es fa a partir de referents individuals: persones 
voluntàries que fan acompanyament individual d’un jove. Aquest lligam permet als joves 
millorar la seva autoestima, créixer com a persones i relacionar-se amb altres persones 
d’entorns diferents al propi. 

 
 

   

 
 
 
Nota: Durant el mes de juliol s'assignaran els 19.784 euros no inclosos en aquesta relació per a petites accions 
solidàries que les mateixes entitats poden sol·licitar fins a finals de juny.   
 

 

 

 


