
 
 
 
 

 

Nota de premsa  

 
El projecte respon a la voluntat de l’entitat de fer extensiva l’acció social que 

duu a terme en favor dels col·lectius més vulnerables en tots els territoris en els 
quals manté aliances financeres 

 
 

Isidre Fainé visita, a Hong Kong, un centre per a 
l’atenció a persones amb malalties avançades 

vinculat a l’Obra Social ”la Caixa” 

• El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre 

Fainé, ha aprofitat l’estiu per conèixer de primera mà les 

actuacions que duu a terme l’organització The Salvation 

Army al Bradbury Home of Loving Kindness, un dels sis 

centres per a l’atenció integral a persones amb malalties 

avançades amb el qual col·labora l’Obra Social ”la Caixa”. 

• El projecte End-of-Life Care in Residential Homes for Elderly 

es desenvolupa en el marc de la participació accionarial de 

CaixaBank al Bank of East Asia (BEA) i compta amb 

l’experiència i la infraestructura de l’organització The 

Salvation Army.  

• El programa per a l’Atenció Integral a Persones amb 

Malalties Avançades de l’Obra Social ”la Caixa” ja ha atès, a 

Espanya, més de 20.500 pacients i 33.000 familiars.  

 
 

Madrid, 2 de setembre de 2011 – El president de ”la Caixa” i de la Fundació 

”la Caixa”, Isidre Fainé, ha visitat a Hong Kong una de les sis residències que 

gestiona The Salvation Army en les quals es desenvolupa el programa per a 

l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, amb el qual col·labora 

l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

Més concretament, Isidre Fainé s’ha traslladat fins al centre de l’organització 

The Salvation Army, el Bradbury Home of Loving Kindness, on ha pogut 

conèixer de primera mà l’evolució del projecte. La iniciativa End-of-Life Care in 



Residential Homes for Elderly respon a la voluntat de l’entitat financera de fer 

extensiva l’acció social en favor dels col·lectius més vulnerables en tots els 

territoris en els quals manté aliances financeres.  

 

En el cas de la Xina, el programa és fruit de la participació accionarial de 

CaixaBank al Bank of East Asia, el banc local independent més gran de Hong 

Kong, i es canalitza a través de la Bank of East Asia Charitable Foundation 

(Fundació BEA) amb el suport de The Salvation Army.  

 

El projecte té un equip multidisciplinari de metges, infermers, treballadors 

socials i psicòlegs que presten atenció integral a persones amb malalties 

avançades en sis centres de Hong Kong.  

 

 

Més de 20.5000 pacients atesos a Espanya 

 

El programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de 

l’Obra Social ”la Caixa” ja ha donat suport a Espanya a més de 20.500 pacients 

i a 33.000 familiars. L’entitat financera ha destinat, fins a la data d’avui, un 

pressupost de gairebé 22 milions d’euros al projecte.  

 

En el marc d’aquest projecte, 20 equips multidisciplinaris de suport emocional i 

psicològic procedents d’organitzacions no lucratives desenvolupen la iniciativa 

en les 17 comunitats autònomes des de principis de 2009.  

 

Amb aquest programa, l’Obra Social ”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. 

 

Per a més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 
Neus Contreras: 619 74 38 29 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


