
 

 

 

 

Nota de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Instituto San 

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

 

 

• Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, i Ana Botella, 

alcaldessa de Madrid, han inaugurat el nou EspaiCaixa d’Atenció Integral de la 

Fundación Instituto San José. El projecte s’emmarca en el Programa d’Atenció 

Integral a Persones amb Malalties Avançades de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

• Es tracta d’un espai innovador, que vol humanitzar l’entorn hospitalari i que ofereix 

informació, suport i acompanyament a totes les persones que estan implicades, 

d’una manera o d’una altra, en els processos d’atenció a persones en el final de la 

vida o amb malalties cròniques, i que també atenen el posterior acompanyament 

en el dol.  

 

• L’equip de professionals que desenvolupen el programa de l’Obra Social ”la 

Caixa” a la Fundación Instituto San José va iniciar la seva activitat assistencial el 

2009 i des d’aleshores ha atès 1.362 pacients i 2.309 familiars.  

 

• A tot Espanya, el programa de l’Obra Social ha atès 33.874 pacients i 52.205 

familiars per mitjà de 29 equips d’atenció psicosocial i amb una inversió total de 

6.339.000 euros. 

 

 

Madrid, 11 d’octubre de 2012. Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”; 

Ana Botella, alcaldessa de Madrid; Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”; 

Juan Carlos Gallego, director executiu territorial de ”la Caixa” a Madrid; Pascual Piles, germà 

superior provincial de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, Província d’Aragó, i el germà José 

Luis Fonseca, director gerent de la Fundación Instituto San José, han inaugurat aquest matí el 

nou EspaiCaixa d’Atenció Integral a la Fundación Instituto San José de Madrid. D’aquesta 

manera, totes dues institucions afegeixen al seu Programa per a l’Atenció Integral a Persones 

amb Malalties Avançades ja desenvolupat una nova i innovadora infraestructura assistencial 

adreçada a aquest col·lectiu. 

 

Amb l’impuls de l’Obra Social ”la Caixa” i en el marc del seu programa, iniciat el 2009 a tot 

Espanya, les instal·lacions de la Fundación Instituto San José s’han adaptat per proveir tota la 



població madrilenya d’un equipament que, a més de prestar atenció terapèutica i desenvolupar 

noves activitats orientades a la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones, permet ser un 

punt de trobada entre pacients, familiars i professionals. 

 

 

EspaiCaixa. Un recurs complementari a la tasca assistencial 

 

El nou EspaiCaixa està pensat especialment perquè les persones que estan ingressades i els 

seus familiars puguin relaxar-se, descansar, disposar d’intimitat o connectar-se amb el món. 

L’Obra Social ”la Caixa” vol crear un nou entorn tranquil i acollidor dins de l’hospital, que aporti 

benestar a tots els seus usuaris.  

 

La posada en marxa d’un projecte d’aquest tipus constitueix una poderosa eina per a la millora 

de la qualitat de vida tant dels malalts hospitalitzats que s’acosten al final de la seva vida, com 

també dels seus familiars i cuidadors. Les seves instal·lacions permeten trencar temporalment 

les vivències de 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 

autonomia a través de nous aprenentatges i activitats creatives; i facilitar la comunicació, en un 

entorn nou i diferent, obert tant a la simple distracció de les problemàtiques en què els 

submergeixen les vivències de malaltia, com a la intimitat de la conversa serena, la reflexió i la 

recerca de sentit. La finalitat és ajudar a viure amb més dignitat els últims moments de 

l’existència, amb una percepció del pas del temps més satisfactòria. 

 

En aquest nou espai, l’equip de professionals, compost per psicòlegs, treballadors socials i 

voluntaris, amb la col·laboració de personal sanitari de la seva unitat de cures pal·liatives, ofereix 

informació, suport i acompanyament a totes les persones que estan, d’una manera o d’una 

altra, implicades en els processos d’atenció a persones en el final de la vida o amb malalties 

cròniques, i que fan també el posterior acompanyament en el dol. Es tracta d’un àmbit que 

facilita la relació social, en un entorn humanitzador que dóna espai a la biografia del malalt, 

familiar o cuidador, i a la realització d’activitats que promouen experiències que disminueixen el 

sofriment i generen benestar. 

 

L’equipament permet, a banda de dur a terme l’atenció terapèutica, ser un punt de trobada entre 

pacients i familiars; un espai on es poden fer diferents activitats orientades a millorar la qualitat 

de vida d’aquestes persones, amb els objectius següents: 

 

• Contribuir a reduir el sofriment i l’estrès dels pacients i els seus 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. 

• Proporcionar un espai de formació per als professionals del sector. 

• Possibilitar la divulgació de les cures pal·liatives. 

 



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

”la Caixa” s’han generat un conjunt d’activitats que aborden aspectes com la relaxació, la 

comunicació, la creativitat i la meditació, les quals, unides a l’atenció sociosànitaria que es pot 

dur a terme a l’EspaiCaixa, contribueixen a millorar la qualitat de vida dels malalts. Els eixos 

temàtics són: Relaxa’t, Crea, Recorda, Medita i Comunica’t.  

 

Aquestes activitats es poden dur a terme de forma col·lectiva dins de grups de suport a familiars 

i persones afectades i grups d’ajuda en dol, o bé de forma individual. L’espai està dotat 

d’ordinadors amb connexió a Internet, biblioteca, televisió i DVD.  

 

 

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

 

Amb aquest nou equipament, l’Obra Social ”la Caixa” fa un pas més, juntament amb la 

Fundación Instituto San José, en el seu programa pioner d’atenció emocional, social i 

espiritual, i crea un espai adequat i confortable per potenciar l’atenció terapèutica dels 

professionals. Concretament, l’equip que desenvolupa el programa en aquest hospital ha atès 

1.362 pacients i 2.309 familiars. 

 

Des que es va posar en marxa el 2009, 29 equips d’atenció psicosocial formats per 144 

professionals multidisciplinaris (psicòlegs, treballadors socials, metges, sacerdots…), que 

desenvolupen la seva tasca en 57 hospitals o centres sanitaris, i 50 equips d’atenció 

domiciliària han atès 33.874 pacients i 52.205 familiars.  

 

El Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades ha desenvolupat el 

projecte EspaiCaixa amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de vida dels malalts i les 

seves famílies mitjançant la generació d’espais que serveixin de marc referencial al suport 

psicosocial i espiritual.  

 

Hospitalitat, acolliment, respecte, responsabilitat, compromís amb l’usuari, comunicació honesta 

i atenció a la dimensió espiritual de la persona són els valors que sustenten aquesta iniciativa.  

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

Juan Antonio García: 913 307 319 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Jesús N. Arroyo: 934 046 081 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es  

 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


