
    

 

 

 

Nota de premsa 

    

Es tracta d’una iniciativa social pionera dirigida a minimitzar l'impacte emocional i 

escolar de la seva estància en un centre sanitari. 

 

L’Obra Social "la Caixa" inaugura la 
nova CiberCaixa a l’Hospital Son 

Espases de Palma de Mallorca 
 

• Els nins i les nines de l’Hospital de Son Espases podran accedir des 

d’ara a la nova CiberCaixa hospitalària, un espai pensat especialment 

per a ells i les seves famílies.  

 

• Equipada amb recursos informàtics i educatius, aquesta nova 

instal·lació compta també amb espais diferenciats en els quals els 

pares o familiars dels menors poden relacionar-se, una zona de lectura 

i un àrea infantil dissenyada per a l’oci i el joc dels més petits.  

 

• Per als nins i nines hospitalitzats que no es poden desplaçar de 

l’habitació, s’han creat els KitCaixa Ingenium amb l’objectiu que els 

més petits i els seus familiars s’oblidin una estona de la seva malaltia. 

 

• La presentació de la CiberCaixa de l’Hospital Son Espases, que s’ 

emmarca en el conveni que la Conselleria de Salut i la Fundació "la 

Caixa" van firmar per a instal·lar 4 CiberCaixa en centres hospitalaris 

de les Balears.  

 

• Durant l’any 2011, més de 185.281 nens i nenes han visitat els 66 

espais socioeducatius instal·lats per l'Obra Social "la Caixa" a 

hospitals de tota Espanya.  

 

Palma de Mallorca, 21 de febrer de 2012.- El subdirector d'Hospitals i 

Prestacions del Servei de Salut de les Illes Balears, Fernando Varela Noreña; 

el gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, Juan Sanz Guijarro; el director 

executiu de l’Obra Social “la Caixa”, Jaume Lanaspa; el director executiu 

Territorial Balears de “la Caixa”, Joan Ramon Fuertes; i el director de l’àrea 

d’integració social de la Fundació “la Caixa”, Marc Simón han inaugurat avui la 



nova CiberCaixa Hospitalària de l’Hospital Universitari Son Espases de Palma 

de Mallorca.  

 

Les CiberCaixa hospitalàries, una iniciativa dels programes socials de la 

Fundació “la Caixa” que es va posar en marxa fa 12 anys, són espais 

sociosanitaris pensats per a minimitzar l’efecte que per als nins i les nines 

malalts i les seves famílies comporta l’estada en un hospital. 

 

Al seu voltant, s’han dut a terme tota mena d’activitats lúdiques i educatives, 

com també un curs de formació perquè els voluntaris que intervenen en el 

programa puguin fer millor la seva feina.  

 

El pas següent ha estat adaptar tot aquest bagatge a les necessitats dels nins i 

nines que, a causa de la malaltia o del tractament, no es poden desplaçar fins a 

la CiberCaixa hospitalària.  

 

Per aquest motiu, s’han creat els KitsCaixa Ingenium. L’objectiu és que sense 

sortir de l’habitació, nois i noies, pares i mares, puguin tenir accés a un seguit 

d’activitats que facin més agradable l’estada a l’hospital, amb jocs especialment 

pensats per a ells i la situació en què viuen, i tallers que els serveixin per 

adaptar al seu gust aquest espai tan important i fer-se’l encara més seu. 

 

L’inauguració de la CiberCaixa de Son Espases forma part del conveni que la 

Conselleria de Salut i la Fundació "la Caixa" van signar per instal·lar 4 

CiberCaixes en hospitals de les Illes Balears. 

 

Aquesta nova instal·lació és la quarta, darrera de les inaugurades a l'Hospital 

de Son Llàtzer, la Fundació Hospital de Manacor i la Fundació Hospital d’Inca.     

 

 

Espais per l’oci i la comunicació 

 

Les tecnologies de la informació desenvolupen un paper rellevant a les 

CiberCaixa. La de l’hospital Son Espases té 64,81 metres quadrats, i està 

equipada amb 8 ordinadors amb connexió a Internet, escàner, càmera digital 

de fotografies, CD, programes educatius interactius i jocs. Els pacients que, per 

algun motiu, no es poden desplaçar a la CiberCaixa dispondran dels KitCaixa 

Ingenium que podran utilitzar a la seva habitació. 

 

Les CiberCaixa  compten amb un espai dedicat a la informàtica, una zona 

destinada a la lectura i als audiovisuals dotada de llibres, premsa, vídeos i 

DVD d’interès per a tots els perfils d’usuari i un espai infantil. Aquest últim s’ 

ha dissenyat amb mobiliari i materials específics per als més petits, entre els 

que s’inclouen jocs, contes i un kit pedagògic que conté propostes educatives 



relacionades amb el teatre, la música o el color, entre d’altres temes. En la 

CiberCaixa, els familiars dels menors hospitalitzats i els propis malalts poden 

reunir-se, compartir experiències i oblidar, encara que sigui per un instant, la 

tensió emocional que suposa l’ ingrés en un hospital. 

 

En les CiberCaixa, la Fundació "la Caixa" també programa activitats 

específiques d’oci i formació que els nins poden realitzar de manera autònoma 

o amb la participació d’un adult, una pràctica que fomenta la relació 

intergeneracional. 

 

Aquesta nova instal·lació, com totes les d’aquest programa de l’Obra Social “la 

Caixa”, ha estat dissenyada tenint molt en compte el perfil dels seus usuaris, 

intentant crear a través dels seus mobles i de diferents elements un ambient 

alegre i lluminós que ajudi a passar l’estada a l’hospital. 

 

La xarxa de CiberCaixa de l’Obra Social "la Caixa" 

 

Amb la inauguració d’avui a l’Hospital de Son Espases, l’Obra Social "la Caixa" 

suma ja 66 CiberCaixa  a tota Espanya. Les 65 restants es troben a:   

 

- Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona (novembre de 2002) 

- Hospital La Fe, Valencia (octubre de 2003) 

- Hospital Universitario, Santiago de Compostela (octubre de 2003) 

- Hospital Materno-Infantil, Las Palmas (desembre de 2003) 

- Hospital de Basurto, Bilbao (febrer de 2004) 

- Hospital Carlos Haya, Málaga (juliol de 2004) 

- Hospital de Cruces, Barakaldo (octubre de 2004) 

- Hospital Cristal Piñor, Ourense (octubre de 2004) 

- Hospital de Zumárraga (novembre de 2004) 

- Hospital de Donosti, San Sebastián (novembre de 2004) 

- Hospital Son Llàtzer, Palma (febrer de 2005) 

- Hospital Juan Canalejo, A Coruña (febrer de 2005) 

- Hospital Río Ortega, Valladolid (maig de 2005) 

- Hospital Doctor Trueta, Girona (juny de 2005) 

- Hospital General de León (setembre de 2005) 

- Hospital Can Ruti, Badalona (novembre de 2005) 

- Hospital General Yagüe, Burgos (novembre de 2005) 

- Hospital Virgen del Rocío, Sevilla (desembre de 2005) 

- Hospital Miguel Servet, Zaragoza (desembre de 2005) 

- Hospital de Manacor, Mallorca (gener de 2006) 

- Hospital Parc Taulí, Sabadell (febrer de 2006) 

- Hospital Xeral Calde, Lugo (febrer de 2006) 

- Hospital General de Castellón (febrer de 2006) 

- Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife (febrer de 2006) 



- Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (febrer de 2006) 

- Hospital de San Pedro de Alcántara (març de 2006) 

- Hospital Universitario, Elche (març de 2006) 

- Hospital Virgen Macarena, Sevilla (abril de 2006) 

- Hospital Reina Sofía, Córdoba (abril de 2006) 

- Hospital Gregorio Marañón, Madrid (maig de 2006) 

- Hospital San Millán, Logroño (maig de 2006) 

- Hospital Clínico San Carlos, Madrid (juny de 2006) 

- Hospital Universitario, Guadalajara (juny de 2006) 

- Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona (juliol de 2006) 

- Hospital Arnau de Vilanova, Lleida (setembre de 2006) 

- Hospital 12 de octubre, Madrid (novembre 2006) 

- Hospital de Cabueñes, Gijón (desembre de 2006) 

- Hospital de Fuerteventura, Puerto del Rosario (febrer de 2007) 

- Hospital General Universitario, Valencia (febrer de 2007) 

- Hospital de Txagorritxo, Vitoria (març de 2007) 

- Hospital de Plasencia (març de 2007) 

- Hospital de Calahorra (juny de 2007) 

- Hospital de Mérida (juliol de 2007) 

- Hospital La Laguna, Tenerife (octubre de 2007) 

- Hospital Obispo Polanco, Teruel (octubre de 2007) 

- Hospital General de Albacete (desembre de 2007) 

- Hospital Virgen de Arrixaca, Murcia (gener de 2008) 

- Hospital Lozano Blesa, Zaragoza (març de 2008) 

- Hospital Virgen de la Salud, Toledo (maig de 2008) 

- Hospital Universitario de la Paz, Madrid (juny de 2008) 

- Hospital Ramón y Cajal, Madrid (juny de 2008) 

- Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid (juny de 2008) 

- Hospital Universitario de Getafe (juny de 2008) 

- Hospital de Móstoles (juny de 2008) 

- Hospital Severo Ochoa, Madrid (juny de 2008) 

- Hospital de Tortosa, Tarragona (desembre de 2008) 

- Hospital Joan XXIII, Tarragona (gener de 2009) 

- Hospital General de Granollers (gener de 2009) 

- Hospital General de Lanzarote (febrer de 2009) 

- Hospital La Palma, Tenerife (octubre de 2009) 

- Hospital d’Inca, Mallorca (octubre de 2009) 

- Hospital de Ciudad Real (novembre de 2009) 

- Hospital de Ciudad Real (novembre de 2009) 

- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona (novembre 2009) 

- Hospital Virgen de las Nieves, Granada (novembre 2009) 

- Hospital Infanta Cristina de Badajoz (novembre 2010) 

 

 



 

Més de 185.281 beneficiaris durant 2011 

 

El programa de CiberCaixa ja ha posat en marxa 66 instal·lacions d’aquest 

tipus a diferents hospitals de tot Espanya. L’any passat, entre els menors 

ingressats i els seus familiars, van ésser 185.281 els beneficiaris que van 

passar per alguna de les CiberCaixa de la xarxa de l’Obra Social “la Caixa”.  

 

Un estudi realitzat entre els menors que acudeixen a aquestes instal·lacions, 

mostra que la franja d’edat que predomina és la compresa entre els 7 i els 11 

anys i la participació de nins i nines està molt igualada (el 53,9% són nins i el 

46,1%, nines). Les noves tecnologies, amb l’ús dels audiovisuals i l’ordinador 

són, sens dubte, els elements més utilitzats pels menors, mentre que els grups 

familiars opten per les activitats en què no intervenen les noves tecnologies, 

com ara els jocs de taula o els llibres. 

 

 

Per a més informació:  

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Mireia Guardiola – 690.883.741 mguardiola@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

 


