
La Fundació “la Caixa” i la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social signen un
conveni per crear nou ciberaules
hospitalàries a Catalunya

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron compta des de fa més d’un any amb una
ciberaula hospitalària, un espai sociosanitari creat per la Fundació “la Caixa” i
pensat per minimitzar l'impacte que provoca en els nens i nenes malalts i les
seves famílies l'estada en un hospital. Equipada amb recursos informàtics i
educatius, la ciberaula compta també amb espais diferenciats on els pares o
familiars dels menors poden relacionar-se, i també amb una zona de lectura i
una àrea infantil dissenyada per a l'oci i el joc dels més petits.

La Fundació “la Caixa”, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya van treballar
estretament per posar en marxa la ciberaula de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron, la primera de Catalunya.

Avui, la consellera de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i
el president de la Fundació “la Caixa” han acordat, mitjançant un conveni de
col·laboració, instal·lar nou noves ciberaules en nou hospitals més de Catalunya.

Barcelona, 24 de març de 2004

Conveni entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya i la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”

La consellera de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli
Fàbrega, i el president de la Fundació “la Caixa”, Josep Vilarasau Salat, signen avui un
conveni per instal·lar ciberaules hospitalàries en els següents centres sanitaris:
Hospital Sant Joan de Déu (Maternoinfantil), Hospital General de Manresa (Fundació
Altaia), Hospital Parc Taulí de Sabadell, Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona,
Hospital Josep Trueta de Girona, Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, Hospital Joan
XXIII de Tarragona, Hospital del Mar de Barcelona i Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona.



La col·laboració de la Fundació “la Caixa” en aquesta iniciativa, que puja a un milió
vuitanta mil euros (1.080.000 €) per a aquestes nou ciberaules, es concreta en
l'adequació de l'espai on s'instal·laran les ciberaules i en l'equipament d’aquestes amb
material informàtic, recursos ludicoeducatius, mobiliari, etc. El conveni també preveu la
dinamització de les ciberaules esmentades, que s’aplicarà també a la que ja hi ha
instal·lada, en virtut d’un conveni anterior, a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Un espai de comunicació i oci a l’hospital

Les ciberaules són uns espais sociosanitaris dins dels hospitals pensats per minimitzar
l'impacte que representa per als nens i nenes malalts i les seves famílies l'estada en
un hospital. L'objectiu que persegueix la Fundació “la Caixa” amb les seves ciberaules
és que aquestes siguin uns espais oberts on els menors hospitalitzats es relacionin
entre ells i amb els seus familiars en un entorn d'oci i comunicació; una finestra a
l'exterior que ajudi el nen i les persones que l'acompanyen a trencar l'aïllament que
comporta l'hospitalització. És per això que les noves tecnologies de la comunicació
tenen un paper destacat en les ciberaules. La Fundació “la Caixa” ha dotat aquests
espais amb recursos tecnològics de comunicació pensats perquè els nens puguin
jugar, aprendre i relacionar-se amb els seus amics, els seus professors o amb altres
infants que, com ells, estan ingressats en algun altre hospital, gràcies a una adreça de
correu electrònic pròpia que se'ls facilita pel fet de ser usuaris de la ciberaula. D’altra
banda, als nens que per alguna raó no poden desplaçar-se a la ciberaula se'ls
proporciona un ordinador portàtil que poden utilitzar a la seva habitació. Les ciberaules
hospitalàries compten també amb una zona dedicada a la lectura i als audiovisuals
equipada amb llibres, premsa, vídeos i DVD d'interès per a tots els perfils dels seus
usuaris: les nens i les famílies.

Les ciberaules tenen un espai infantil dissenyat amb mobiliari i materials específics
per als més petits, com ara jocs, contes o recursos com les “Maletes pedagògiques”
creades per la Fundació “la Caixa”, que contenen propostes educatives relacionades
amb temes com ara el teatre, el color o la música.

Encara que els principals usuaris són els nens, les ciberaules estan pensades per
oferir un espai on els familiars d'aquests infants puguin reunir-se, compartir
experiències i oblidar, encara que sigui per un moment, la tensió emocional que
comporta el fet de viure en un hospital. Per a ells, la Fundació “la Caixa” també
organitza regularment activitats participatives, conferències, tallers, etc.

Tots els elements de les ciberaules s'han dissenyat tenint molt en compte el perfil dels
seus usuaris i procurant crear un ambient alegre i lluminós que ajudi a oblidar que
s'està dins d'un hospital.



La Fundació “la Caixa” programa per a les seves ciberaules un seguit d’activitats
específiques d'oci i formatives que els nens poden realitzar de manera autònoma o
que necessiten la participació d'un adult, amb la qual cosa es fomenta la relació
intergeneracional.

Les ciberaules hospitalàries estan obertes tot l'any, fins i tot durant els períodes de

vacances escolars d'estiu, Nadal i Setmana Santa i el seu horari és molt ampli.

Diferents associacions de voluntaris, vinculades a la Fundació “la Caixa” a través del

seu programa de gent gran, col·laboren acompanyant els nens i les seves famílies
durant la seva permanència en les ciberaules.

La xarxa de ciberaules hospitalàries

La Fundació “la Caixa” va crear la seva primera ciberaula hospitalària l'any 2002 a
l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. A més d’aquesta, actualment ja
funcionen quatre ciberaules als següents hospitals: Hospital Universitario de Santiago
de Compostel·la, Hospital Universitario La Fe de València, Hospital Maternoinfantil de
Las Palmas de Gran Canària i Hospital General de Basurto.

La Fundació “la Caixa” ha signat convenis de col·laboració amb 10 comunitats
autònomes per a la creació de noves ciberaules

Si voleu més informació (premsa) us podeu adreçar a:
Berta Jardí. Departament de Comunicació de la Fundació “la Caixa”
Tel.: 93 404 61 31
Oficina de premsa del Departament de Sanitat i Seguretat Social
Tel: 93 227 29 00


