
 

 
 

Nota de premsa 

 

Amb aquesta iniciativa l’entitat ofereix des del 2009 suport emocional, social i 

espiritual al pacient avançat i als familiars, que complementa l’atenció mèdica. 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” dóna suport a 20.500 
malalts avançats en 30 mesos de funcionament 

del programa  
 

• 29 equips multidisciplinaris de suport emocional i psicològic, procedents 

d’organitzacions no lucratives, desenvolupen des de començaments del 2009 

un programa pioner en l’Atenció Integral a Persones amb Malalties 

Avançades en les 17 comunitats autònomes.      

• Amb aquest programa, la Fundació ”la Caixa” pretén complementar el model 

actual d’atenció a les persones amb malalties avançades per aconseguir una 

atenció integral que tingui en compte els aspectes psicosocials.      

              

• El nou programa ja ha atès més de 20.500 pacients i 33.000 familiars. L’Obra 

Social ”la Caixa” ha destinat fins ara un pressupost de gairebé 22 milions 

d’euros al programa.               

 

Barcelona, 22 d’agost de 2011.- Els equips d’atenció psicosocial que desenvolupen el 

Programa per a l’Atenció Integral de Persones amb Malalties Avançades de l’Obra 

Social ”la Caixa”, han atès des de començaments del 2009, 20.500 malalts avançats i 

33.000 familiars en hospitals de referència de tot Espanya, centres d’atenció mèdica, 

PADES i a domicili.                      

 

Amb aquest programa, la Fundació ”la Caixa” pretén complementar el model actual 

d’atenció a les persones amb malalties avançades per aconseguir una atenció integral 

que tingui en compte els aspectes psicosocials; tant el suport emocional, social i 

espiritual al pacient, com l’atenció al dol, el suport a les famílies i als professionals de 

cures pal·liatives, que desenvolupen la seva tasca en tot l’àmbit sanitari.               

 

 

 



 
Model d’atenció dels equips multidisciplinaris        
 

A través d’un concurs adreçat a organitzacions no lucratives (fundacions vinculades a 

hospitals i organitzacions del tercer sector), l’Obra Social ”la Caixa” va seleccionar i formar 

29 equips de suport psicosocial (EAPS), que des del gener desenvolupen el Programa 

per a l’Atenció Integral de Malalts Avançats a tot Espanya.              

 

Els equips, que treballen tant en l’àmbit hospitalari i sociosanitari com a domicili, són 

multidisciplinaris i estan formats per psicòlegs, treballadors socials, infermers i voluntaris.  

 

Organitzacions que col·laboren amb el programa a les 17 comunitats autònomes:    

 

Andalusia Creu Roja de Cadis 

Fundació CUDECA 

Creu Roja d’Almeria 

Fundació per a la Investigació Biosanitària d’Andalusia  

Oriental (FIBAO) 

Aragó  Hospital San Juan de Dios de Saragossa 

Astúries Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia del 

Principat d’Astúries   

Canàries Fundació Canària d’Investigació i Salut (FUNCIS) 

Cantàbria Hospital Santa Clotilde (San Juan de Dios) 

Castella-la Manxa  Fundació per a la Investigació Sanitària (FISCAM) 

Castilla i Lleó  Associació per al Desenvolupament de les Cures 

Pal·liatives i el Tractament del Dolor 

Catalunya Mútua de Previsió Social (MUTUAM) 

Creu Roja Granollers 

Fundació Hospitalària Residencial Sant Camil 

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena 

(Mataró)  

SAR Fundació Privada 

Comunitat Valenciana Carena 

Associació de Pares de Nens Oncològics (ASPANION) 

Euskadi Hospital San Juan de Dios de Santurtzi 

Fundació Matia 

Extremadura Professionals de la Salut d’Extremadura (FUNDESALUD) 

Galícia Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) 

I. Balears Hospital Sant Joan de Déu de Palma              

La Rioja Fundació Rioja Salud 

Madrid Hospital San Rafael (San Juan de Dios) 

San Camilo 

Hospital Centre de Cures Laguna 

Institut San José (San Juan de Dios) 



Múrcia Fundació Jesús Abandonado (Hospital San Juan de Dios) 

Navarra Hospital San Juan de Dios de Pamplona 

 

Les intervencions dels nous equips poden ajudar a transformar l’experiència del pacient i la 

família, perquè comprenguin que morir bé es pot entendre com la culminació de la vida. En 

aquest sentit, acompanyar les persones amb malalties avançades és ajudar a passar 

d’una vivència passiva d’amenaça i desintegració a una d’afirmació, valoració i culminació 

de la pròpia existència.                        

 

En el futur, el programa preveu validar científicament aquest nou model per a l’atenció 

integral dels malalts avançats, a partir dels resultats recollits de l’avaluació assistencial 

dels equips.         

 

 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


