
    

    

Nota de premsa 

 

Coincidint amb la data de celebració dels 25 anys de la Carta Europea sobre 

els Drets dels Infants Hospitalitzats, es llança el projecte Mirem pels seus drets, 

amb ulls d’infant 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta un 
nou projecte que millora l’estada 

hospitalària dels infants  
 

• La posada en marxa del projecte Mirem pels seus drets, amb ulls 

d’infant vol millorar la qualitat de l’assistència als infants 

hospitalitzats. 

 

• A través dels KitsCaixa Ingenium, l’Obra Social ”la Caixa” fa un pas 

més i amplia el seu programa d’atenció i entreteniment adreçat als 

infants hospitalitzats i als seus familiars, als nens i nenes que s’han 

de quedar a les habitacions sense poder-se desplaçar a les 

CiberCaixa Hospitalàries. 

 

• En el marc del projecte, s’han elaborat guies de recomanació 

elaborades a partir de testimonis dels infants, dirigides a totes les 

persones implicades en l’atenció a la infància hospitalitzada 

 

• Des de la creació de la primera CiberCaixa l’any 2002, més de 

797.000 visitants s’han beneficiat dels 66 espais socioeducatius 

instal·lats per l’Obra Social ”la Caixa” en hospitals de tot Espanya. 

 

 

Madrid, 13 de maig de 2011. Arturo Canalda, defensor del menor de la 

Comunidad de Madrid; Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la 

Caixa”; Rafael Pérez-Santamaría, director gerent de l’Hospital Universitario La 

Paz, i Elda Moreno, eurodiputada, han presentat aquest matí a l’Hospital 

Universitario La Paz el projecte Mirem pels seus drets, amb ulls d’infant, 

amb l’objectiu de fer un pas més per millorar l’estada dels infants hospitalitzats. 

 

El projecte es desenvolupa en un doble vessant. D’una banda, hi ha els 

KitsCaixa Ingenium, material adreçat als nens i nenes hospitalitzats que, per 

immobilitat a causa del tractament que segueixen, no poden accedir a la 

CiberCaixa Hospitalària. Aquests KitsCaixa Ingenium permeten l’evasió dels 



més petits a través d’activitats que els ajuden a oblidar durant una estona la 

malaltia i a reduir l’estrès que comporta el fet d’estar hospitalitzats.  

 

L’altre vessant és la campanya de sensibilització que es durà a terme als 66 

hospitals on són presents les CiberCaixa. Aquesta campanya vol conscienciar 

professionals, gestors, familiars i voluntaris sobre la importància d’una atenció 

centrada en els infants malalts per aconseguir el seu benestar, minimitzant 

l’impacte de l’hospitalització.  

 

«M’agradaria tenir una guia per veure l’hospital, tot, tot; no perdre-me’n res, ni 

una porta encara que estigui plena d’aparells.» Com a resultat d’escoltar 

afirmacions com aquesta, que surten de la veu dels més petits, neixen les guies 

de recomanació amb l’objectiu d’incidir en la millora del benestar emocional 

dels nens i nenes hospitalitzats. 

  

Aquestes guies s’han elaborat amb la col·laboració de l’Institut Universitari 

Avedis Donabedian i d’experts en temes de salut i qualitat. A més, hi han 

participat activament infants, adolescents, famílies, professionals, voluntaris i 

gestors dels hospitals. 

 

La guia està dirigida a professionals i gestors, i va acompanyada de tres guies 

breus més, adreçades a cadascun dels grups implicats en la millora del 

benestar emocional (els mateixos infants i adolescents, els familiars i el 

voluntariat). 

 

Aquestes accions es duen a terme en el marc del 25è aniversari de l’aprovació 

de la Carta Europea dels Drets dels Infants Hospitalitzats. 

 

 

CiberCaixa Hospitalàries de l’Obra Social ”la Caixa” 

 

Les CiberCaixa Hospitalàries són espais equipats amb recursos informàtics 

i educatius perquè els infants hospitalitzats i els seus familiars es puguin 

relacionar amb l’exterior. Les tecnologies de la informació hi tenen un 

paper rellevant. La instal·lada a l’Hospital Universitari La Paz disposa de 

173,89 metres quadrats i està equipada amb 16 ordinadors amb connexió 

a Internet, escàner, càmera digital de fotos, CD, programes educatius 

interactius i jocs.  

 

A les CiberCaixa Hospitalàries, la Fundació ”la Caixa” també hi programa 

activitats específiques d’oci i formació que els menors poden seguir de 

manera autònoma o amb la participació d’un adult, pràctica que fomenta la 

relació intergeneracional. 

 



L’Obra Social ”la Caixa” ja suma 66 CiberCaixa Hospitalàries a tot Espanya, 9 

de les quals són a la Comunitat de Madrid: 

 

— Hospital Clínico San Carlos 

— Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

— Hospital Universitario 12 de Octubre 

— Hospital Universitario La Paz  

— Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

— Hospital Universitario Ramón y Cajal 

— Hospital Universitario Severo Ochoa Leganés 

— Hospital Universitario de Getafe 

— Hospital Universitario de Móstoles 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan Antonio García: 913 307 317 / 608 21 30 95 jagarcia@fundaciolacaixa.es  

Mireia Guardiola: 934 044 095 / 690 88 37 41 mguardiola@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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