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superació, perquèpensenque si
els altres ho han superat, ells,
també poden”, destaca María
Ángeles Aceituno, adjunta a la
direcció d’infermeria i respon-
sable de l’hospitalització i aten-
ció pediàtrica deVall d’Hebron.
“Per això aquestes experiències
compartides són molt positi-
ves”, afegeix.
L’hospitalmanté vives les tra-

dicions i les celebracions, com
ara les de Nadal. Tenen multi-
tud de voluntaris que ho fan
possible i recullen les cartes a
les bústies reials i ajuden els
Reis d’Orient a triar els regals
per a cada nen, fins i tot per al
que entra a l’últim moment.
“Nadal es viu amb molta il·lu-
sió” recalca la infermera, “expe-
riències com aquesta juguen a
favor de la seva recuperació,
perquè quan pinten o pengen
estrelles s’abstreuen i és com si
estiguessin en un altre lloc”."

EL EPO TATGE

Per segon any
consecutiu,
l’hospital

s’adorna amb
manualitats

elaborades pels
nens de l’escola
d’una pacient

“Pacients amb
iniciativa i afanyde
superació ajuden
la resta”, diu la
directorad’infermeria
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“Tots som al mateix vaixell,
però no tots partim delmateix
port, i això és molt injust. Què
podem fer? Almenys, remar
junts”. Aquestes paraules de
Rocío Ruiz, voluntària del
grup privat sense ànim de lu-
cre Sant Pere Claver, definei-
xen a la perfecció l’esperit de
l’acció de l’entitat. Avançar
junts a través d’un ampli ven-
talldeserveiscentratenperso-
nes en risc d’exclusió social i,
especialment, amb problemes
de salut mental, discapacitat
intel·lectual i sense llar.
Atenció mèdica, assistència

jurídica, habitatge i ajudapera
la inserció social i laboral a tra-
vésdemésde30programesi13
equipamentsurbansdiferents,
la majoria a Barcelona. En to-
tal, van ser43.059 lespersones
ateses el 2021, gairebé 10.000
mésquel’anyanterior.Noobs-
tant això, la majoria d’usuaris,
gairebé la meitat, es concen-
tren en els àmbits de salut
mental, atenció mèdica i mi-
gracions i acollida.
“M’han ensenyat a viure

comDéumana, a no denigrar-
me. Elmeudia a dia era llevar-
me del caixer, anar-me’n a
beure, fer un volt, i una altra
vegadabeure.Quanarribava la
nit tenia una sensació rara
quanpensava quehavia de po-
sar uns cartrons a terra i dor-
mir-hi”,explica lausuàriaCar-
menNieto.
Per la seva banda, el jove

AnasKhalid assisteix a undels
centres de dia de l’entitat i de-
clara que “no és només venir
aquíperquèensdoninl’esmor-
zar, a més, socialitzem”. Dife-
rents casos que han gaudit de
diferents programes de l’enti-
tat, però tots s’afavoreixen, en
essència,delmateix:unaxarxa
social, familiar o laboral que
elsserveixdesuportiontambé
generenvincles de confiança.
I és aquestamateixaxarxa la
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El 25 de novembre van celebrar el dia del voluntariat
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que també deixa empremta en
els treballadors i, sobretot, en
els 55 voluntaris (segons el ba-
lanç del 2021) de l’organitza-
ció. “M’han obert el camp de
visió de moltes coses, ser amb
ells és molt senzill. T’acullen.
Josentoqueelsaportopoc,pe-
rò ells m’aporten molt”, asse-
gurava Santiago Villalba, vo-
luntari a la residència i centre
dediaTresPinsperapersones
amb trastorns de conducta o
discapacitat intel·lectual.
L’entitat col·labora amb la

xarxa sanitària pública i la
complementen, i també facili-
ten assistència sanitària priva-
da a particulars, cosa que els
permet obtenir beneficis i re-
invertir-los.
El 1948s’obrien lesportesde

l’hospital Sant Pere Claver, a

Sants-Montjuïc, per oferir
atenció mèdica i humanitària
alscol·lectiusquenotenienco-
bertura sanitària i requerien
atenciómèdica.
Des d’aleshores han passat

75 anys i, ara, aquest històric
hospital per a la beneficència
s’ha fet més gran. El grup està
integrat per vuit entitats sense
ànimdelucre.Lesquatreorga-
nitzacions principals són Sant
Pere Claver, format, alhora,
per la Fundació Sanitària i la
Fundació Serveis Socials; la
fundació tutelar Lluís Arti-
gues, especialitzada en perso-
nesambtrastornsmentals, iun
institut docent, un òrgan d’in-
vestigació i innovació. El 2021
també es van fusionar amb la
Fundació Tallers i van apro-
fundir en la feina en la inclusió
laboral."

El 2021 es va atendre
un total de
43.059 persones a
través demés de 30
programes diferents

Remar junts contra
l’exclusió social

TOTS SOLIDARIS
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L’escola l’ajuda en tot. Compta
amb una educadora de reforç
que li dedica atenció dues hores
setmanals.
Tampoc els jocs no eren els

mateixos. El bàsquet, saltar a
corda..., en posen a prova els
músculs, que reaccionen a les
ordres del cervell ambunamica
de lentitud. Demoment.
“Al principi ella s’apartava

dels altres, s’entristia. Fins que
va sortir el seu caràcter: no es
rendeix” mai, expressa amb
emoció la Joana. Explica que es
lliura a les teràpies amb entu-
siasme i celebra cada petit
avenç. “He llegit un conte sola,
ja m’agrada llegir!”, salta d’ale-
gria. També ha trobat estratè-
gies per integrar-se als jocs: “I si
mentre vosaltres feu això jo faig
de...” proposa als seus com-
panys.
“Pels pacients oncològics, és

important veure exemples de


