
  

  

PROGRAMES FINANÇATS AMB EL SUPORT DE LA BML 2014 

 

 

 

EMERGÈNCIES SOCIALS 

Habitatge social per a persones sense llar 
Entitat gestora: Fundació Mambré  

 

Beneficiaris: col·lectius amb un alt risc d'exclusió social, concretament, persones sense llar i 

sense xarxa social que estan realitzant un pla de treball orientat a la seva reinserció social: 

persones soles, joves extutelats, persones excarcerades, famílies monoparentals,...  

 

El programa d’habitatge social proposa un nou model residencial: integral, de mitja estada i de 

qualitat; amb la voluntat d'incrementar l'èxit dels processos d'inclusió. Aquest model potencia 

que cada usuari compti amb un professional de referència, que és l'encarregat d'orientar-lo en 

el seu procés d'inclusió social. El programa dóna un gran valor a la capacitat d’autogestió dels 

Causa Projecte Centre / Entitat Import 

Emergències 
socials 

Habitatge social, per a persones sense llar Fundació Mambré 5.000 € 

Banc de productes no alimentaris, per a mares Associació Cívica La Nau 5.000 € 

Servei de menjador Àpats Solidaris, per a gent gran Obra Social Sanitària Cor de Maria 4.600 € 

Suport a dones extracomunitàries víctimes de violència de gènere  Bayt al-Thaqafa 5.000 € 

Sense llar Programa llars: pisos  d'inclusió social SJD-Serveis Socials Barcelona 19.600 € 

Salut mental Retrobar-se en l'altre Parc Sanitari Sant Joan de Déu 4.780 € 

Musicoteràpia als Serveis comunitaris del Baix Llobregat  Parc Sanitari Sant Joan de Déu 14.887 € 

Infància Suport a les famílies d'infants hospitalitzats Hospital Maternoinfantil 19.600 € 

Dependència Parc biosaludable i jardí adaptat  SJD-Serveis Sociosanitaris 14.600 € 

Suport econòmic a persones dependents i als seus cuidadors Fundació d'Atenció a la Dependència 5.000 € 

Recerca Estudi de gens de malalties autoinflamatòries en pacients amb Artritis 

Idiopàtica Juvenil 

Hospital Maternoinfantil 
9.800 € 

Entrenament metacognitiu per a persones amb primers episodis 

psicòtics 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
9.800 € 

Cooperació 
internacional 

Millora de l’atenció sanitària al Saint John of God Hospital de Sefwi-

Asafo (Ghana) 

Fundación Juan Ciudad 

Partner local: Saint John of God Hospital de Sefwi- 

Asafo, Ghana 
4.349 € 

Millora de l'accés a l’atenció sanitària a Amrahia (Ghana) Fundación Juan Ciudad  

Parter local: OH San Juan de Dios en Ghana 8.000 € 

Millores del centre de rehabilitació Hogar Padre Ollao de Camagüey 

(Cuba) 

Fundación Juan Ciudad  

Parter local: Hogar Padre Ollao 7.251 € 

   137.267 € 



  

  

residents, ja que s'entén com un pas previ a la culminació dels processos de recuperació de 

l’autonomia.  

 

El programa d'habitatges de la Fundació Mambré està format per 64 recursos residencials que 

ofereixen aproximadament 200 places a persones sense llar que estan realitzant un pla de 

treball per la seva reinserció social amb alguna de les entitats vinculades a la Fundació.  

 

Import: 5.000 euros 

Destí: mantenir i ampliar les places d’habitatge social (pagament de lloguers i subministres, 

manteniment dels habitatges, i compres de mobiliari i equipament).  

 

 

EMERGÈNCIES SOCIALS 

Banc de productes no alimentaris per a mares i futures mares  
Entitat gestora: Associació Cívica La Nau  

 

Beneficiaris: futures mares i mares amb nadons, amb dificultats econòmiques. 

 

Les mares amb nadons i les futures mares que pateixen situacions econòmiques precàries són 

col·lectius especialment vulnerables, que requereixen d’una atenció específica. 

 

Els bancs de productes no alimentaris cobreixen una part de les necessitats bàsiques i són un 

recurs valuós per a aquestes famílies.  El Banc capta excedents d’empreses i, en cas necessari, 

adquireix productes bàsics, que són derivats a entitats socials de barri perquè en facin una 

distribució de proximitat. El treball el realitzen voluntàries.  

 

Import: 5.000 euros 

Destí: adquisició i logística de distribució de productes bàsics no alimentaris. 

 

 

EMERGÈNCIES SOCIALS 

Servei de menjador Àpats solidaris  
Entitat gestora: Obra Social i Sanitària Cor de Maria  

 

Beneficiaris: persones grans del barri amb risc d’exclusió social.  

 

Les persones grans amb pocs recursos econòmics i/o amb un fort aïllament social, presenten 

un elevat risc d’exclusió social. A més, poden patir dificultats físiques per cuinar. El servei de 



  

  

menjador Àpats solidaris cobreix una part de les necessitats alimentàries, però va més enllà, ja 

que ofereix un espai socialitzador entre els usuaris i l’equip de voluntaris.  

 

Cada dia el menjador ofereix 60 àpats, gràcies a la participació d’un equip de 25 voluntaris, 

entre cuiners i personal de preparació i servei de taules. 

 

Import: 4.600 euros 

Destí: manteniment del servei de menjador. 

 

 

EMERGÈNCIES SOCIALS 

Suport a dones extracomunitàries víctimes de violència de gènere  
Entitat gestora: Fundació Privada Bayt Al-Thaqafa  

 

Beneficiaris: dones immigrants extracomunitàries, víctimes de maltractaments i sense xarxa de 

suport social.  

 

Bayt Al-Thaqafa ofereix atenció, allotjament i suport a dones víctimes de maltractament, que 

per la seva condició d’immigrants amb diferències culturals, d’estudis, d’idioma... són 

especialment vulnerables. La situació s’agreuja quan l’abandó al marit comporta un estigma 

social en el seu entorn social, i més encara, si tenen fills al seu càrrec.  

 

Import: 5.000 euros 

Destí:  transport per a activitats de formació, matrícules a cursos de formació, material de 

formació, suport als infants, suport al procés formatiu, resolució gestions administratives, 

acompanyament i tutorització. 

 

 

SENSE LLAR 

Programa Llars: pisos d’inclusió social 
Centre gestor: Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona  

 

Beneficiaris: persones sense llar no cronificades, que tenen possibilitats d’aconseguir una 

reinserció social i laboral. 

 

Les vivendes d’inclusió permeten potenciar l’autonomia de les persones ateses, ja que els 

ofereixen un lloc estable on refer la seva vida. Després de l’estada als albergs de SJD, els 

usuaris que necessiten una atenció a llarg termini degut a problemàtiques relacionals, 

convivencials o per tractaments iniciats, completen el seu procés de reinserció en vivendes 

d’inclusió. 



  

  

 

Import: 19.600 euros 

Destí: oferir el recurs a cinc persones durant un any  

 

 

SALUT MENTAL 

Retrobar-se en l’altre  
Centre gestor: Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Unitat Terapèutica de Justícia Juvenil Els 

Til·lers (UTJJ)  

 

Beneficiaris:  

- joves que es troben en fase activa cap a la abstinència al consum de tòxics, que estan 

complint una mesura judicial que els permet realitzar sortides de vinculació 

comunitària i que volen participar voluntàriament en el programa.  

- altres joves estudiants d’ESO 

 

El programa apropa els joves en procés de rehabilitació de patologia addictiva amb 

adolescents que estan exposats a aquesta problemàtica social, a través de xerrades. 

 

Durant les trobades, ambdós grups de joves es veuen reflectits en l'altre, ja sigui agafant la 

referència positiva d'una adolescència sana o aprenent dels errors que poden portar-los al 

consum de tòxics. 

 

Import: 4.712 euros 

Destí: organitzar trobades per arribar a 50 joves usuaris de la Unitat terapèutica i 360 joves 

estudiants, durant l’any 2014.  

 

 

SALUT MENTAL 

Musicoteràpia als Serveis de Rehabilitació del Baix Llobregat 
Centre gestor:  Parc Sanitari Sant Joan de Déu – Serveis de Rehabilitació Comunitària  

 

Beneficiaris: persones afectades per un Trastorn mental greu 

 

Ampliar la varietat de recursos terapèutics és un repte pels equips que treballen per a la 

normalització de les persones afectades per un Trastorn mental greu. 

 

La musicoteràpia posada al servei dels objectius rehabilitadors facilita la creació d’un espai de 

treball a partir d’una iniciativa senzilla i engrescadora, que permet viure situacions saludables 

amb normalitat. La musicoteràpia, amb un mínim de sessions conduïdes, aporta una millora al 

funcionament personal dels participants.   



  

  

 

Mitjançant l'avaluació psicomètrica es mesuraran els efectes de la intervenció en l’estat 

d’ànim, els símptomes positius i negatius de la malaltia, la motivació i la qualitat de vida dels 

participants. Aquestes dades aportaran més coneixement per millorar els programes de 

rehabilitació a través de la música.  

 

Import : 14.887 euros 

Destí: tractament de 30 pacients durant un any 

 

 

INFÀNCIA HOSPITALITZADA 

Suport a les famílies amb infants hospitalitzats  
Centre gestor: Hospital Sant Joan de Déu – Treball Social  

 

Beneficiaris: famílies amb pocs recursos i amb infants hospitalitzats  

 

Algunes famílies necessiten ajuda durant l'hospitalització del seu fill o per al seguiment 

adequat de la seva malaltia. Des de Treball Social de l’Hospital Sant Joan de Déu proporcionem 

aquest suport  a les famílies que més ho necessiten, a través de recursos (àpats, transport, 

allotjament, mediadors i traductors, ajudes puntuals i ortodòncia) o de programes (Respir, 

Suport Postalta i Programa Príncep). 

 

Import: 19.600 euros 

Destí: allotjament a 80 famílies  

 

 

DEPENDÈNCIA 

Parc biosaludable i jardí adaptat  
Centre gestor: Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris  

 

Beneficiaris:  

- pacients de Llarga estada i d’Hospital de Dia 

- familiars, voluntaris, estudiants  

 

Les persones en situació de dependència, ja sigui per la seva manca o pèrdua de capacitat 

física, psíquica o intel·lectual, poden millorar la seva qualitat de vida i alentir el seu 

deteriorament físic i/o intel·lectual si disposen de recursos i espais adequats. 

 

El Parc biosaludable i el Jardí adaptat promouran l’activitat física dels usuaris i esdevenen un 

espai de socialització i trobada intergeneracional amb familiars, escolars, voluntaris....  

 



  

  

Serà un recurs concebut amb objectius terapèutics i que, per tant,  s’inclourà en els programes 

terapèutics individualitzats dels pacients.  

 

Import: 19.600 euros 

Destí: inversió en equipaments, per adquirir i instal·lar els aparells del circuit i jardineres per 

als usuaris amb cadira de rodes.  

 

 

DEPENDÈNCIA 

Suport econòmic a persones dependents i als seus cuidadors  
Centre gestor: Fundació d’Atenció a la Dependència (FAD) 

Beneficiaris:  

- Persones/famílies en situació de risc per limitacions o dependència,  degut a l’edat  o a 

problemes de salut aguts o crònics, que necessiten els serveis de la FAD a nivell 

domiciliari, però es troben amb dificultats econòmiques per assumir-ne el cost. 

- Cuidadors professionals que requereixen un ajut puntual.  

La FAD du a terme una doble tasca. D’una banda, acull i ofereix atenció integral a 

persones/famílies de qualsevol edat, que es trobin en situació, transitòria o permanent, de 

pèrdua d'autonomia, dependència o discapacitat física, psíquica i/o intel·lectual, que necessitin 

d'un acompanyament i suport especialitzat. D’altra banda, selecciona i forma persones en risc 

d’exclusió perquè puguin esdevenir cuidadores professionals, incidint així en la seva reinserció 

laboral.  

Import destinat: 5.000 euros 

Destí: ajuts puntuals.  

 
 

RECERCA BIOMÈDICA 

Estudi de gens de malalties autoinflamatòries en pacients amb artritis 

idiopàtica juvenil  
Centre gestor: Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu  

 

Beneficiaris: infants i joves amb artritis idiopàtica juvenil 

 

L’artritis idiopàtica juvenil (AIJ) és la malaltia reumàtica més freqüent en edat pediàtrica. Es 

calcula una prevalència aproximada d’1 cas per cada 1000 infants menors de 16 anys. 

 



  

  

En la pràctica clínica diària el diagnòstic d’AIJ és per exclusió; prèviament cal descartar totes 

aquelles malalties que poden presentar manifestacions clíniques similars, entre les quals les 

malalties autoinflamatòries. Aquestes darreres són malalties de descripció molt recent, i en 

tenim un coneixement limitat per ser considerades malalties minoritàries, el diagnòstic de les 

quals només s’obté amb estudis genètics. 

 

Les malalties reumatològiques sovint s’associen a persones adultes, però moltes d’elles 

apareixen per primer cop en la infància. El gran repte pels serveis de salut és que es detectin 

en els primers anys de vida per poder-les tractar millor. 

 

Import: 9.8002 euros 

Destí: estudi genètic i anàlisi de dades clíniques i de laboratori amb l’objectiu d’establir un 

algoritme que permeti millorar el diagnòstic.  

 

 

RECERCA BIOMÈDICA 

Entrenament metacognitiu per a persones amb primers episodis 

psicòtics 
Centre gestor: Parc Sanitari Sant Joan de Déu  

 

Beneficiaris: persones que pateixen esquizofrènia o altres trastorns psicòtics   

 

L’Entrenament metacognitiu és una teràpia psicològica pionera que pretén ajudar a les 

persones que pateixen esquizofrènia o altres trastorns psicòtics a identificar com funciona el 

pensament. Ser conscient de com les coses que percebem són diferents segons la perspectiva, 

és el primer pas per poder tenir estratègies per a millorar el funcionament quotidià i les 

relacions amb els altres. Aquest pas és molt important per a que les persones que pateixen 

una malaltia mental se sentin integrades en la comunitat.  

 

Es durà a terme un estudi clínic per valorar  com els tractaments psicològics poden millorar els 

símptomes i el funcionament psicosocial de les persones afectades . L'esquizofrènia afecta a 1 

de cada 100 persones. 

 

Import: 9.800 Euros 

Destí: contractació de personal per a les avaluacions, presentació de les dades en congressos i 

jornades, edició i publicació de resultats en revistes de factor d'impacte.  

 

 

 

 

 



  

  

COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

Millora de l’atenció sanitària al Saint John of God Hospital de Sefwi-

Asafo (Ghana) 
Centre gestor: Fundación Juan Ciudad 

Partner local: Saint John of God Hospital de Sefwi- Asafo, Ghana 

 

Beneficiaris: Cada any l’Hospital i els seus dispensaris satèl·lit atenen 60.000 persones 

provinents de la regió de Sefwi Wiawso i dels territoris propers. El 65% dels pacients són 

dones, les quals reben una atenció prioritària donada la seva condició de vulnerabilitat, per 

raons socioculturals com de víctimes de violència. 

 

Els hospitals de la regió pateixen manca de recursos i cal renovar els equipaments per poder 

atendre amb qualitat els pacients. El projecte preveu l’adquisició d’instrumental i aparells per a 

l’àrea d’urgències. 

 

Import: 4.349 euros 

Destí: adquisició i instal·lació d’equipaments 

 

 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

Millores del centre de rehabilitació Padre Ollao, a Camagüey, Cuba 
Fundación Juan Ciudad 

Parter local: Hogar Padre Ollao 

 

Beneficiaris: Persones grans sense suport familiar i amb pocs recursos econòmics, que 

requereix tractaments de rehabilitació física. 

 

La població cubana està patint un procés d’envelliment, alhora que augmenta l’esperança de 

vida, per tant, les demandes d’atenció sanitària a la tercera edat són creixents. D’altra banda, 

els centres de salut pateixen una precarietat de recursos que pot comportar nous riscos per a 

la salut dels pacients. L’Hogar Padre Ollao, dedicat a atendre a persones grans en risc 

d’exclusió social, està renovant les instal·lacions per millorar la qualitat assistencial i donar 

resposta a la creixent demanda. 

 

Import: 7.251  euros 

Destí: adquisició d’infraestructures per a la renovació de la bugaderia 

 
 

 

 



  

  

COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

Millora de l’accés a l’atenció sanitària a Amrahia, Ghana 
Fundación Juan Ciudad 

Parter local: Orden Hospitalaria San Juan de Dios en Ghana 

 

Beneficiaris: població d’Amrahia  i del subdistricte d’Ashaiman. 

 

La població ghanesa pateix importants problemes d’accessibilitat als centres de salut. Els alts 

índex de pobresa, la precarietat en el subministrament d’aigua i la xarxa viària i els grans fluxos 

migratoris interns i l’expansió de la capital, empitjoren la situació. 

 

El projecte s’emmarca en un més ampli: la construcció d’un nou centre de salut que s’integrarà 

en el sistema de salut del país i que impulsarà programes d’educació sanitària i medicina 

preventiva en l’àrea d’influència. 

 

Import: 8.000 euros 

Destí: construcció d’un pou, un dipòsit i una bomba alimentada amb energia solar, per garantir 

el subministrament d’aigua. 

 

 

 
 


