
 

 

 

 

Nota de premsa 

 
Les noves instal·lacions oferiran servei a pacients de tot Biscaia 

 
”la Caixa” i l’Hospital San Juan de Dios de Santurtzi 

inauguren l’EspaiCaixa d’Atenció Integral a persones 
amb malalties avançades de Santurtzi 

 
• Aquest nou espai ofereix informació, suport i acompanyament a tots els 

biscaïns que s’impliquen, d’una manera o altra, en els processos d’atenció 
a persones en el final de la vida o amb malalties cròniques, i també se’ls 
acompanya, posteriorment, durant el dol. 
 

• L’EspaiCaixa d’Atenció Intregral Santurtzi s’emmarca en el Programa 
d’atenció integral de persones amb malalties avançades de l’Obra Social ”la 
Caixa” i s’ubica dins de l’Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, on 
s’integra plenament amb a la unitat de Cures Pal·liatives. 
 

• Després de la inauguració, s’ha fet una jornada sobre l’atenció a les 
persones amb malalties avançades en què s’han explicat diverses activitats 
de col·laboració en aquest àmbit. 
 

 
Santurtzi, Biscaia, 11 de juliol de 2012. Rafael Bengoa, conseller de Sanitat i 
Consum del Govern Basc; Miguel Ángel Varona, provincial de l’Ordre Hospitalària de 
San Juan de Dios; Jaime Lanaspa, director executiu de l’Obra Social ”la Caixa”; 
Joseba Vidorreta, director gerent de l’Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, y 
Pedro Bartra, responsable d'Institucions de la Direcció Territorial de "la Caixa" al País 
Basc i Cantabria, han inaugurat en aquest centre hospitalari, aquest matí, el nou 
EspaiCaixa d’Atenció Integral Santurtzi. 
 
D’aquesta manera, l’Obra Social ”la Caixa” i l’Hospital San Juan de Dios de Santurtzi 
afegeixen, al seu Programa per a l’atenció integral de persones amb malalties 
avançades, ja desenvolupat, una infraestructura assistencial nova i innovadora per a 
aquest col·lectiu. 
 
Amb l’impuls de l’Obra Social ”la Caixa” i en el marc del programa, les instal·lacions 
de l’Hospital San Juan de Dios de Santurtzi s’han adaptat d’una manera creativa i 
respectuosa amb l’entorn per proveir tota la població de Biscaia d’un equipament 
innovador que permet, a més de prestar atenció terapèutica i desenvolupar activitats 



noves orientades a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones, ser un punt de 
trobada entre pacients, familiars i professionals. 
 
En aquest nou espai, l’equip de professionals format per psicòlegs, treballadors 
socials i voluntaris, amb la col·laboració de personal sanitari de la unitat de Cures 
Pal·liatives, ofereix informació, suport i acompanyament a tots els que s’impliquen, 
d’una manera o altra, en els processos d’atenció a persones en el final de la vida o 
amb malalties cròniques, i també se’ls acompanya, posteriorment, durant el dol. 
 
L’EspaiCaixa d’Atenció Integral Santurtzi és un entorn –arquitectònic, comunicatiu, 
emocional i espiritual– adequat per a una acció complementària o potenciadora de la 
terapèutica pal·liativa que duu a terme l’equip sanitari. Es tracta d’un espai que 
promou la relació social, en un entorn humà que dóna cabuda a la biografia del malalt, 
familiar o cuidador, i on es fan activitats que promouen experiències que disminueixen 
el patiment i generen benestar. 
 
L’equipament, a més d’oferir atenció terapèutica, és un punt de trobada entre pacients 
i familiars; un espai on es poden fer diverses activitats orientades a millorar la qualitat 
de vida d’aquestes persones amb els objectius següents: 
 

• contribuir a reduir el patiment i l’estrès dels pacients i dels familiars 
• oferir un espai d’intimitat per a pacients i familiars que també faciliti la tasca dels 

professionals 
• potenciar iniciatives terapèutiques alternatives: pintura, musicoteràpia, escriptura, 

etc. 
• promoure l’autonomia 
• facilitar la comunicació i el suport presencial i virtual 
• dotar un espai de formació per als professionals del sector 
• possibilitar la divulgació de les cures pal·liatives 

 
L’EspaiCaixa té un conjunt d’activitats que s’ha creat a partir de l’experiència del 
programa. Els eixos temàtics són: Relaxa’t, Crea, Recorda, Medita i Comunica’t. 
 
Grups de suport a familiars i afectats, grups d’ajuda durant el dol o diverses activitats 
de relaxació són exemples de la tasca que es fa a l’EspaiCaixa d’Atenció Integral 
Santurtzi. Un espai que també es pot gaudir de manera individual a través 
d’ordinadors amb connexió a internet, de la biblioteca, la sala de descans amb 
televisió i DVD o de fitxes de treball proposades per l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
 
Programa per a l’atenció integral de persones amb malalties avançades 
Amb aquest nou equipament, l’Obra Social ”la Caixa” fa un pas més, amb l’Hospital 
San Juan de Dios de Santurtzi, en el programa pioner d’atenció emocional, social i 
espiritual que ja ha atès, a través de 20 equips de tot Espanya, 31.993 malalts 
avançats i 49.792 familiars, creant un espai adequat i confortable que potenciï 



l’atenció terapèutica dels professionals. Concretament, l’equip que desenvolupa el 
programa a Santurtzi ha atès 1.063 pacients i 1.577 familiars des del gener de 2009. 
El Programa per a l’atenció integral de persones amb malalties avançades i els seus 
familiars ha desenvolupat el projecte EspaiCaixa, una manera de dotar de contingut 
espais institucionals que serveixi de marc referencial al suport psicosocial i espiritual i 
contribueixi a millorar la qualitat de vida de malalts i familiars.   
 
Hospitalitat, acollida, respecte, responsabilitat, compromís amb l’usuari, comunicació 
honesta i atenció a la dimensió espiritual de la persona són els valors que fonamenten 
aquesta iniciativa. 
 
La posada en marxa d’un projecte d’aquesta mena és una eina poderosa per millorar 
la qualitat de vida dels malalts hospitalitzats propers al final de la vida i la dels seus 
familiars i cuidadors. Les instal·lacions permeten trencar temporalment amb les 
vivències de la malaltia; combatre la monotonia i el tedi, i disminuir la durada 
percebuda de les esperes; centrar l’atenció no en la rutina, sinó en el canvi; 
incrementar la percepció de control i d’autonomia a través d’aprenentatges nous i 
d’activitats creatives; i facilitar la comunicació, en un entorn nou i diferent, obert tant a 
la distracció simple de les problemàtiques en què els submergeixen les vivències de 
malaltia, com a la intimitat de la conversa serena, la reflexió i la cerca de sentit. 
 
Jornada Programa per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades 
de Biscaia 
Després que les autoritats inaugurin l’EspaiCaixa d’Atenció Integral Santurtzi s’ha 
celebrat, a l’Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, una taula rodona d’experts a 
l’entorn de les activitats de col·laboració en l’àmbit de l’atenció integral a persones 
amb malalties avançades. 
 
El doctor Jacinto Báiz, cap de l’Àrea de Cures Pal·liatives de l’Hospital San Juan de 
Dios de Santurtzi, ha moderat la taula rodona. El primer que ha parlat ha estat el 
doctor Julio Gómez, director tècnic del Programa de suport psicosocial de ”la Caixa” a 
Biscaia. En la intervenció, ha desgranat les principals fites que ha aconseguit el 
programa en els últims tres anys. 
 
Després d’ell, hi han intervingut María Dolores de Damborenea, cap del Servei 
d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital de Cruces, que ha exposat l’experiència de 
col·laboració en aquest àmbit entre el seu centre hospitalari, que pertany a la xarxa 
pública basca, i l’Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. 
 
L’últim dels ponents ha estat el psicòleg de l’Àrea de Cures de l’Hospital San Juan de 
Dios de Santurtzi, Iñigo Santisteban, que també és el responsable del nou EspaiCaixa 
d’Atenció Integral Santurtzi. Santisteban ha explicat davant els presents les 
característiques i l’ús de la nova infraestructura. 
 



Marc Simón, director de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació ”la Caixa”, ha 
clausurat la Jornada Programa d’atenció integral de persones amb malalties 
avançades. 
 
Després de la clausura, els assistents han degustat un còctel i s’han fet visites 
guiades al nou EspaiCaixa d’Atenció Integral Santurtzi. 
 
 
Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

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

Izaskun Azcona: 94 435 62 48 / 638 14 72 25  / izaskun.azcona@lacaixa.es  
 

Sala de premsa multimèdia   

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

Departament Comunicació H. San Juan de Dios 

Docor Comunicación 94 423 48 25 
Marcelo Curto 661 414 696 
info@docorcomunicacion.com 
 


