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Carta del President
Enguany, la nostra Fundació compleix la primera dècada. Un bon moment per la
reflexió de la feina feta; per l'afiançament del nostre present i per les propostes
d'un futur encoratjador.
Tot això ha estat possible gràcies a la dedicació incansable i dia rere dia de la gent
que està a primera línia. A tots ells, vull agrair molt especialment la seva gran
constància, dedicació il·lusionada com també il·lusionant, a més de la seva gran
iniciativa en la gestació i desenvolupament de gran part dels projectes que hem
dut a terme durant aquests 10 anys de la nostra petita i modesta “història”.
Hem aconseguit que els nostres projectes arribin a més beneficiaris, hem ampliat
els camps d'actuació i seguim en procés d'ampliació del nostre equip.
Tot això, seguint estudiant les necessitats del col·lectiu per oferir un servei
especialitzat i de qualitat.
Així doncs, em complau convidar-vos a fullejar la memòria 2018, plena de
novetats i projectes de futur.

Jaume Arnó Ferrer
President Fundador

Lleida, Gener 2019
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Atenció al pacient
L'Atenció al Pacient és la filosofia i l'eix vertebrador de la
Fundació.
Any rere any, la Fundació programa la incorporació de nous
serveis i professionals així com la millora dels que ja disposa.
Enguany, s'ha iniciat la formació a una nova membre de l'equip,
l'Annabel, nutricionista. Tanmateix, s'han iniciat els tràmits per
potenciar la presència de la ja col·laboradora, Dra. Sonsoles
Hernández, especialista en activitat física en la malaltia renal
crònica i trasplantament.
Primant l'atenció personalitzada, el nostre objectiu és la millora de
la qualitat de vida a través del:
Servei d'Atenció Psicosocial
Servei d'Atenció Psicològica
Tallers i Jornades

Servei d'Atenció Psicosocial
Algunes de les dades més destacades de l’activitat d’aquest any han estat les següents:
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Aquest any, s'han atés un total de 116 persones i s'han realitzat 217 visites de forma presencial, telefònica, per correu o
al domicili. Entre aquestes persones es compten pacients i familiars. Els motius han estat diversos tal com es mostra en
la gràfica de l'esquerra, tot i que principalment hem respòs molts dubtes i hem facilitat informació i assessorament,
també s'han tramitat desplaçaments en diàlisi per motiu de vacances.
La majoria de persones ateses pel nostre servei d'Atenció Social han estat pacients en hemodiàlisi i trasplantats, tal i
com es pot apreciar en la gràfica de la dreta.

Servei d'Atenció Psicològica
El Servei d'Atenció Psicològica ofereix des dels seus inicis, atenció personalitzada
tant a nivell individual com grupal.
Aquest servei s'ofereix tant a la persona amb malaltia renal crònica com als seus
familiars directes, ja sigui a la Fundació, durant la sessió de diàlisi o al domicili,
segons la idiosincrasia de cada cas.

Algunes de les dades més destacades d'aquest 2018 són:
S'han atès un total de 64 persones.
S'han realitzat un total de 444 sessions d'atenció psicològica individual.
S'han realitzat un total de 30 reunions amb l'equip mèdic dels centres
de diàlisi de referència
Tal i com es pot apreciar en el gràfic, s'ha
quatriplicat el nombre de persones ateses
des del Departament de Psicologia en els
últims 4 anys, passant de 15 persones a 64.
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Tallers i Jornades
Aprèn a cuidar-te
Les Jornades de treball "Aprèn a cuidar-te" (22 i 23 de maig) foren
una gran ocasió per posar en contacte els futurs membres de
l'equip d'infermeria amb pacients reals afectats per la malaltia renal
crònica. Alumnes del Grau en Infermeria prepararen ponències
sobre la dieta, el pes sec i l'activitat física.
La Fundació hi participà com a membre del jurat en col·laboració
amb pacients, la Universitat de Lleida, el Campus Universitari
Igualada-UdL i el Departament de Nefrologia de l'Hospital
Universitari Arnau de Vilanova.

Depressió i Ansietat
Enguany, la Fundació col·laborà amb la campanya de l'Associació
Catalana d'Infermeria Nefrològica "12 mesos per aprendre a
cuidar-se amb l'ACIN -La Depressió i l'Ansietat" (Novembre, 2018) a
la Unitat de Diàlisi de l'Hospital Comarcal de Tremp, Així doncs, es
va realitzar un mini taller amb la col·laboració de l'alumne de
pràctiques Víctor Cabrerizo, qui s'encarregà de l'Ansietat i la nostra
psicòloga Esther Jiménez, qui parlà de la depressió.
Taller "Depressió i Ansietat" a l'Hospital Comarcal
de Tremp. Novembre 2018.

Sessió de presentació de
treballs a la UdL.
Membres del jurat de les
diferents institucions amb
els alumnes.

Membres del jurat al segon
dia de la Jornada de Treball
"Aprèn a cuidar-te"
celebrada a Igualada.

PROJECTES
El Bus de la Salut

Transplantbike

Lleida per la Donació

Salut Accessible

Psicotransplant

Transplant B
EL BUS DE LA SALUT

El Bus de la Salut

es.elbusdelasalut.cat

Ens aturem perquè tu no t'aturis
‘El Bus de la Salut’ és el primer projecte de prevenció de malalties
cardiovasculars i renals a Lleida. Les malalties cardiovasculars són la
primera causa de mort i d'invalidesa, així com una de les principals causes
d'ingrés hospitalari. Tot i que s’han millorat els tractaments en fase aguda
(codi ICTUS, codi infart...), la incidència d’aquestes malalties està lluny de
veure's reduïda, i suposa un important consum de recursos sanitaris i
socials. Per aquest motiu, la recerca en aquests àmbits i la prevenció són
imprescindibles.
Aquest any, el Bus de la Salut ha rebut el premi Ramón Teserach a
l'Actuació Cívica d'Entitats per a la Promoció de la Salut de l’Acadèmia de
Ciències mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, per la seva tasca en
diagnòstic i prevenció de malalties vasculars i renals ocultes a la província
de Lleida.

Entrega del Premi Ramon de Teserach.

Rep també el segon premi de la Fundació Domus Vi en la categoria
Professionals del Sector, en reconeixement a la tasca de prevenció de
l’envelliment patològic.
Entrega del Premi Fundación Domus Vi.

Transplantbike

transplantbike.com

Solidaritat, esport i territori
El diumenge 16 de setembre va tenir lloc la tercera edició de TransplantBike
Almenar, marxa cicloturista BTT no competitiva amb l’objectiu de fomentar la
Donació d’òrgans i promoure l’activitat física entre malalts crònics i trasplantats.
Més de 350 participants units per una causa que ens pertoca a tots. Aquest
any, vam incorporar una novetat que tinguè molt bona acollida, la caminada
familiar guiada, per visitar punts d’interés del municipi d’Almenar amb 87
inscrits, entre ells el Doctor Jaume Tort, director de la OCATT, que ens va
acompanyar durant la jornada i va participar en l’entrega de premis.
Gràcies al suport de la Diputació de Lleida, i a la generositat de col·laboradors i
patrocinadors, vam poder oferir diversos reconeixements, premis i regals. Va
destacar l’avituallament al congost de Baldellou, on per iniciativa de l’equip de
voluntaris de Rocko, es va preparar una festa amb ball i música per rebre els
ciclistes que arribaven, i també el fantàstic dinar de cloenda, a càrrec de El Cau
d’Almenar.
Sense la solidaritat dels inscrits i el bon treball dels més de 70 voluntaris seria
impossible l’èxit de Transplant Bike.

Lleida per la Donació
Sota el paraigua d'aquest projecte, recolzat per la Diputació
de Lleida, s'han realitzat una sèrie d’esdeveniments al llarg
de tot l’any 2018, tots ells amb l'objectiu de sensibilitzar la
població envers a un gest tan generós com és la donació
d’òrgans.
1. El Dia Mundial del Ronyó
i. La Fundació a l'Escola

ii. Música en directe
2. Fira d'Entitats de Voluntariat Social
3. Dia del Donant
4. La donació d'Òrgans, una mirada

cultural i religiosa
5. Xerrades sobre la donació

6. Mitja marató EKKE
7. Campanya a les xarxes socials

1. Dia Mundial del Ronyó
El Dia Mundial del Ronyó és una campanya mundial que es cel·lebra el segon dijous del mes de març (8 març, 2018),
dedicada a sensibilitzar la població sobre la importància dels ronyons en el nostre organisme.
Enguany, l'equip tècnic de la Fundació inicià un projecte amb més contingut i vocació de futur,

i. La Fundació a l'Escola
Aquest 2018, la Fundació es proposà reforçar la presència dels seus objectius de millora social en l'àmbit educatiu. Es
creà un conveni de col·laboració amb l'Escola pública Joan Maragall de Lleida per treballar amb tots els cicles,
aspectes sobre la importància dels ronyons al nostre cos, la seva funció, la prevenció i la necessitat d'assolir hàbits
saludables.
Per tal de dur a terme aquest taller de salut renal, l'Equip de la Fundació
preparà material adaptat a les diferents edats.
Per exemple, a cicle superior es va projectar el vídeo L'Aigua és vida per
mostrar la realitat de la malaltia renal i la importància de la donació d'òrgans.
A cicle inicial i mitjà es va realitzar un experiment per visualitzar la funció de
filtre que té el ronyó.
I a cicle infantil es va presentar el Senyor Ronyonet, un ronyó de peluix que
els alumnes van acollir per tenir-ne cura amb els hàbits treballats amb el
conte El Roc i l'Ori van al metge.

Taller a Cicle Mitjà. Experiment sobre la
filtració dels ronyons.

Alumnes de Cicle Infantil mostrant el peluix
Sr. Ronyonet.

Alumne de Cicle Infantil realitzant la fitxa sobre
els hàbits saludables.

Raquel i Esther mostrant el conte "En
Roc i l'Ori van al metge".

Cal destacar la bona acollida dels docents i dels alumnes envers tot el projecte. Però, sense dubte, l'activitat que
més va agradar va ser el disseny i estampat de samarretes amb dibuixos i eslògans sobre la salut dels nostres
ronyons.

Alumnes de Cicle Mitjà creant el
disseny de les samarretes.

Alumnes de Cicle Mitjà creant el
disseny de les samarretes.

Alumnes de Cicle Superior mostrant les seves
samarretes.

Com a cloenda del projecte i per commemorar el Dia Mundial del Ronyó, els escolars van realitzar manualitats
relacionades amb els ronyons que foren exposades a una sala de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova durant la
setmana del 5 al 9 de març. En l'actualitat, alguns d'aquests treballs, estan exposat al Servei de Nefrologia del
mateix hospital.

ii. Música en Directe
Una altra de les activitats, ja consolidada en el marc de la cel·lebració del Dia Mundial del Ronyó, és la música en
directe a les sales d'hemodiàlisi del nostre municipi. Enguany, l'actuació va ser a càrrec de dos joves saxofonistes de la
Banda Simfònica Unió Musical de Lleida.
Com de costum, els músics van gaudir d'una càlida acollida. No
només de part dels pacients sinó també de part de l'equip sanitari
de la Unitat de Diàlisi de Sistemes Renals i de l'Hospital
Universitari Arnau de Vilanova, molt cooperatius amb aquest tipus
d'iniciatives.
Els dos saxofonistes tocant al hall de
l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova,
al costat de l'exposició de les manualitats.

Els dos saxofonistes tocant a la Sala
d'Hemodiàlisi de Sistemes Renals.

2. Fira d'Entitats de Voluntariat Social
Un any més, aquest cop el 6 d'abril de 2018, la Fundació Renal Jaume Arnó va participar en la VIII Fira d’Entitats de
Voluntariat Social de Lleida, on aproximadament trenta entitats lleidatanes sortiren al carrer per apropar i sensibilitzar
a la ciutadania sobre la seva tasca i a la vegada, sobre el paper fonamental que té el voluntariat dins les entitats per tal
que puguin seguir desenvolupant la seva activitat, ajudant a millorar la societat.
Recordem: Ser voluntari dona fruit!

3. Dia del Donant
El Dia Nacional del Donant és dia de reflexions, de celebrar la generositat dels Donants i les seves famílies i de
conscienciar sobre aquesta necessitat social que depèn de la solidaritat de tots.
Amb aquest objectiu en ment, la Fundació Renal Jaume Arnó, va organitzar la 2ª Mostra de curtmetratges per la Donació
d’òrgans a l’auditori de CaixaFòrum Lleida.
21 alumnes de 1r de Batxillerat Internacional de l’INS Josep LLadonosa van participar com a voluntaris en la creació i
edició de tres vídeos dirigits a sensibilitzar, informar i fomentar la Donació d’òrgans.
El seu treball va ser supervisat per la professora de Creativitat, Aprenentatge i Servei, Dolors Jové, qui descriu
l’experiència com molt enriquidora, ja que "la implicació dels estudiants en aquest projecte no només aconsegueix que
assoleixin competències com el treball en equip i la comunicació, sinó també que s’apropin a una realitat que
desconeixien".
Va ser un acte molt emotiu presentat per Josep
Maria Gutiérrez Vilaplana, patró de la Fundació i
professor del Grau d’Infermeria de la UdL.

Entre els assistents, professionals socio-sanitaris,
familiars de donants, pacients en llista de espera,
persones trasplantades, estudiants i docents que
ens recorden què deia l’eslògan d’un dels vídeos:
“La Donació és cosa de tots”.
Equip de voluntaris de l'INS Josep Lladonosa amb la professora Dolors Jové.

4. La donació d'Òrgans, una mirada cultural i religiosa
El darrer 20 de setembre vam assistir a la conferència inaugural del projecte organitzat per la OCATT i recolzat per
l’Obra Social La Caixa: “Donació d’òrgans, una mirada cultural i religiosa”. Així com també vam tenir l’oportunitat
d’estar presents a un dels tallers.
Amb aquesta activitat formativa es pretén augmentar la Donació d’òrgans a través de l'entesa i el respecte entre
els diferents grups poblacionals de la nostra societat, sense distinció de l’origen, la cultura o la religió, mitjançant el
coneixement i la informació de qualitat.
El 23 de gener de 2019 tindrà lloc al Palau Macaya de Barcelona, la conferència de cloenda, oberta al públic, on
es presentaran els resultats obtinguts, les conclusions i les implicacions que tindrà.

Públic a la Conferència
inaugural "La Donació
d'Òrgans, una mirada
cultural i religiosa"

Conferència inaugural
amb la intervenció de
Jaume Tort, Director de
l'OCATT.

Conferència inaugural "La Donació d'òrgans, una mirada cultural i religiosa" des del públic.

5. Xerrades sobre la donació
Enguany, la Fundació ha decidit enfocar les xerrades
sobre la Donació d'Òrgans als centres educatius de
secundaria IES Samuel Gili i Gaya, INS Josep Lladonosa i
l'IES Joan Oró. Tanmateix, "Com evitar una malaltia renal
crònica?" va ser ben rebuda a l'entitat cultural Els Armats
de Lleida on es va promoure la Donació com alternativa
potencial al tractament substitutiu renal.

Xerrada als Armats de Lleida

Xerrada a l'IES Samuel Gili i Gaya

6. Mitja Marató EKKE
El 18 de novembre, sota el hashtag
#RunForMitjaLleida i en
confluència amb la "Rodi Mitja
Marató Lleida", fomentem
la donació d'òrgans amb l'esport
saludable.
El recaptat al sorteig celebrat
durant l'esdeveniment, es donà a
la Fundació.

Rodi Mitja Lleida

Cursa 5k PedrolMairal

7. Campanya a les xarxes socials
La Campanya Donació 2018 s'ha centrat en
difondre eslògans i informació com
"Transformem les nostres pèrdues en vida
renovada" o "Dóna a la teva peli un final
alternatiu", per a sensibilitzar als lectors vers
la impotància de la donació.
Des de la creació de les nostres xarxes
(2015), hem aconseguit 2.660 seguidors: 950
a Facebook, 845 a Twitter i 867 a Instagram.

/fundacionrenaljaumearno
@FundacioRenal
@fundacionrenaljaumearno

Salut Accessible
La Fundació Renal Jaume Arnó i l’Institut Català de la Salut col·laboren conjuntament per donar suport a
les persones que pateixen malaltia renal crònica o altres patologies associades i que no poden costejar-se
els medicaments.
Un any més, amb el suport de la Diputació de Lleida, s'han pogut assumir al voltant de 4.000 euros en medicaments a
persones en situació de vulnerabilitat econòmica i amb problemes de salut crònics.
Les dades més significatives han estat les següents:
Aquest any 2018 s'han beneficiat 21 persones, 6 de les quals,
menors d'edat i d'aquestes, 3 infants de menys de 3 anys.
No obstant, la mitjana és de 8 medicaments mensuals per
persona. Respecte als infants, se'ls ha tractat amb fòrmules
magistrals segons les necessitats de cadascú.
Tots ells han estat avalats amb recepta mèdica de la
seguretat social.

Psicotransplant
Ets receptor d'un trasplantament renal? Vols participar en un projecte de recerca? Vols ajudar
millorar els resultats dels trasplantaments? Apunta't al projecte Psicotransplant!
La mitjana de vida d’un ronyó trasplantat de donant cadàver és de 15 anys i, de donant viu,
25. Sovint, però, ens trobem trasplantaments amb una vida mitjana menor. Diversos articles
publicats assenyalen el desconeixement que encara existeix sobre els determinants del
rebuig del trasplantament, però tot sembla indicar que el benestar psicològic estaria
associat a un trasplantament renal funcionant.
Alguns dels trastorns detectats en els receptors són els trastorns de l’estat d’ànim, de
l'ansietat així com trastorns sexuals, entre d'altres.
Així doncs, el projecte Psicotransplant s'ha plantejat per detectar quins factors psicosocials
faciliten i obstaculitzen l’èxit d'un trasplantament renal. D’aquesta manera, es podrà oferir
una atenció més especialitzada i efectiva.
Com es col·labora?
Si ets una persona trasplantada de ronyó o coneixes algú que ha rebut un trasplantament
renal, pots posar-te en contacte amb nosaltres:
Truca al 600 419 917
Escriu a esther@fjarno.org
2 entrevistes a la persona trasplantada
1 entrevista a una persona del seu voltant

Transplant B
Un trasplantament no dura per sempre. La llista d'espera es segueix
renovant amb casos nous i recidivants. Segons l'OCATT, el 2017 la llista
d'espera va arribar a les 1226 persones, mentre que es van realitzar un
total de 875 trasplantaments.
Des de l'Equip d'Atenció Directa de la Fundació, s'han anat detectant
diversos buits legals i institucionals que deixen a la persona trasplantada
fora del centre de l'atenció.
És per això que el nostre pròxim objectiu és TransPLANt B: la formació
d'un equip multidisciplinar a càrrec de Cristina Puñet, treballadora social.
Aquest grup estaria dedicat a assegurar que la persona trasplantada rebi
els serveis y drets que la seva situació requereix.
En una primera instància, hi hauria un període on l'equip funcionaria com a
pont entre el col·lectiu d'afectats i l'administració pública per tal que
aquesta última, garanteixi una major protecció sociolaboral, una atenció al
Donant Viu més específica, entre d'altres.
¿Ens ajudes? Busca'ns a

teaming.net

La Fundació als mitjans
Allò que no compartim es perd. Per això a la Fundació
agraïm molt l’oportunitat d’explicar les nostres activitats i
projectes, així com aspectes relacionats amb la malaltia
renal crònica i el trasplantament en diferents mitjans de
comunicació, ja siguin analògics o digitals.
Aquest any la Marivi Chacón ens va entrevistar al Cafeïna
de Lleida Tv juntament amb la directora i tres alumnes de
l’Escola Joan Maragall amb motiu del taller de prevenció i
salut renal realitzat amb l’escola, en el marc de la
celebració del Dia Mundial del Ronyó (8 de març de 2018).
El Dia internacional del donant (6 de juny de 2018)
l’Ignacio Gracia, director de la Fundació i pacient renal, va
concedir una entrevista al diari Segre explicant el gran
canvi de vida que suposa el trasplantament de ronyó i els
desafiaments d’estar en llista d’espera.

Programa Cafeïna de Lleida TV amb la Directora de l'Escola Joan
Maragall, els alumnes de primària i Raquel Maya.

D’altra banda, l’Eva Taboada, ens va entrevistar al
programa la tarda és teva d’U-A-1 ràdio amb els
alumnes de l’Institut Josep Lladonosa per la seva
participació al projecte Lleida per la Donació, a través
de la creació de vídeos per promocionar la donació
d’òrgans.
Raquel Maya i Clàudia, alumna de l'INS Josep
Lladonosa a l'U-A-1 ràdio.

El programa Deu Watts de Betevé, va fer un
reportatge molt interessant sobre la donació d’òrgans i
el trasplantament en el que va incloure l’experiència
de l’Ignacio Gracia on va parlar de la seva tasca a la
Fundació.

Entrevista a Ignacio Gracia
al Diari El Segre.

Sovint som convidats a participar a les tertúlies del programa Igual que Jo,
dirigit per Empar Rovira. Aquest any hem parlat sobre “Grups homogenis i
heterogenis”, “Infància i discapacitat”,”La donació d’òrgans” i “Malalties
invisibles”.
Ignacio Gracia a l'entrevista de Deu Watts de
Betevé.

Programa IQJ 228 "La Donació d'Òrgans". Empar Rovira, Xavier Teixidó, Cristina Puñet, Esther Jiménez i Pilar Solanes.

Pràcticum
Seguim potenciant el Pràcticum a la Fundació, incorporant alumnes
en l'atenció directa amb els pacients.
Enguany, Meritxell Fernández, alumna de 3r del Grau en Treball
Social de la Universitat de Lleida, ha realitzat les seves primeres
pràctiques en el Departament d'Atenció Psicosocial de la Fundació.
Des del Departament de Psicologia, com a novetat, la Fundació ha
establert un nou conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya a
partir de la petició d'en Víctor Cabrerizo, alumne de 4t del Grau de
Psicologia, qui ha sol·licitat realitzar tant el Pràcticum I com el
Pràcticum II a la Fundació.

Els alumnes s'han pogut incorporar al dia a dia de la Fundació,
col·laborant tant en l'execució dels projectes ja establerts, com
en algun de nou; arribant a participar com un membre més de
l'equip.

Àrea Mèdica
La Fundació Renal Jaume Arnó segueix col·laborant amb el desenvolupament de projectes d'investigació per la
prevenció de patologies vasculars a través de la UDETMA i la Universitat de Lleida.

UDETMA és una organització pionera a España dedicada a l'estudi i prevenció cardiovascular. Els seus projectes
d'investigació estan orientats principalment a la millora tant de la prevenció primària de les malalties cardiovasculars
com de la detecció i tractament de les calcificacions vasculars de les persones amb malaltia renal crònica.

Gràcies pel vostre suport!

