
  

 
 
 

 

Nota de premsa 

 

Es tracta d’iniciatives socials pioneres en l’àmbit de la salut 

 
Els hospitals de les Illes Balears 

i l’Obra Social ”la Caixa”,  
units per millorar el benestar  

de les persones hospitalitzades  
 

• Les persones hospitalitzades de les Illes Balears tenen l’oportunitat de 

viure una estada diferent i de reconfort emocional al centre de salut 

gràcies a quatre iniciatives psicosocials impulsades per l’Obra Social 

”la Caixa”. 

 

• Es tracta de les CiberCaixa Hospitalàries, KitCaixa Ingenium, «Mirem 

pels seus drets amb ulls d’infant» i el Programa per a l’Atenció Integral 

a Persones amb Malalties Avançades, quatre projectes inclosos dins el 

conveni marc que la Conselleria de Salut del Govern de les Illes 

Balears i l’Obra Social ”la Caixa” han signat per oficialitzar el seu 

funcionament.  

 

• Les línies d’actuació que comparteixen aquestes iniciatives s’adrecen 

als infants, els seus familiars i persones amb malalties avançades, i se 

centren a afavorir l’expressió de sentiments ajudant a reduir l’ansietat, 

millorar la manera d’afrontar la malaltia i l’hospitalització, facilitar la 

relaxació i el descans emocional i, en definitiva, contribuir al procés 

d’humanització en l’entorn hospitalari.  

 

 

Palma de Mallorca, 15 de maig de 2013. El conseller de Salut, Martí 

Sansaloni; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa; el 
director de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón, i 
el director executiu territorial de ”la Caixa” a les Balears, Joan Ramon Fuertes, 
han signat avui a Palma de Mallorca un conveni marc de col·laboració en el 
camp sanitari que reconeix el desenvolupament de quatre projectes de 

suport emocional i psicosocial adreçats als malalts hospitalitzats a les 

Illes Balears. 



 
L’objectiu central del conveni marc és promoure el suport a la humanització de 

la salut. D’aquesta mateixa voluntat neixen les quatre iniciatives: les 
CiberCaixa Hospitalàries, KitCaixa Ingenium, «Mirem pels seus drets amb 

ulls d’infant» i el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb 

Malalties Avançades. 
 

Amb el propòsit de minimitzar l’impacte de l’hospitalització per als més petits, 
van néixer les CiberCaixa Hospitalàries. Es tracta d’un espai situat als 

hospitals infantils al qual tant els nens i les nenes ingressats com els seus 
familiars tenen accés per fer-hi activitats formatives, lúdiques, d’entreteniment i 
comunicació, i d’interrelació amb altres menors o familiars. D’aquesta manera 
s’eviten les repercussions que suposa l’estada hospitalària i s’oblida la tensió 
emocional que representa l’ingrés en un hospital.  
 

Les CiberCaixa Hospitalàries consten d’una zona dedicada a la informàtica, 
una altra 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.  
 
Un total de 39.074 infants hospitalitzats s’han beneficiat del projecte des que 
es va iniciar l’any 2006. L’execució d’aquesta iniciativa es va formalitzar l’any 
2003 a través d’un conveni marc de col·laboració sociosanitària entre la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona.  
 
A partir de la constatació que molts nens i nenes no es poden desplaçar fins a 
les CiberCaixa Hospitalàries a causa de la seva malaltia o del tractament, 
sorgeix la idea de crear un nou material, KitCaixa Ingenium, amb l’objectiu 
principal que els nens i els seus pares, sense sortir de l’habitació, puguin 
tenir accés a una diversitat d’activitats que els facin més agradable l’estada a 
l’hospital. El material conté jocs especialment pensats per als petits i la situació 
en què viuen. Totes les activitats s’han dissenyat des d’un punt de vista 
participatiu: dibuixar, pintar, retallar i aprendre trucs i jocs de taula. 
 
El 2012, aquest material es va ubicar en hospitals maternoinfantils d’alta 
especialització per servir com a element lúdic per a nens hospitalitzats en 
unitats com ara oncologia, cardiologia i la unitat de cures intensives. Aquest 
recurs es pot trobar als centres hospitalaris següents de les Illes Balears: la 
Fundación Hospital Manacor i l’Hospital Universitari Son Espases. 
 
Seguint el procés d’humanització de l’entorn hospitalari, en el context del 25è 
aniversari de la Carta Europea dels Infants Hospitalitzats, al maig del 2011 es 
va presentar la iniciativa «Mirem pels seus drets amb ulls d’infant». Es tracta 
d’un projecte pilot que s’ha desenvolupat sobre la base d’un estudi qualitatiu 



d’anàlisi de la informació proporcionada pels mateixos infants, les seves 
famílies i els professionals sobre els factors que incideixen en el benestar 
emocional dels infants hospitalitzats. Aquest projecte impulsa la sensibilització i 
la reflexió per incidir en la millora de les necessitats emocionals, sobretot durant 
l’hospitalització i en el procés de tractaments de llarga durada. Així mateix, té 
un impacte real en la pràctica professional i suposa un compromís especial per 
part dels professionals i els gestors en el desenvolupament d’accions 
vinculades a la humanització de la salut.  
 
Quan s’hagi enllestit el seguiment del projecte i hagi estat validat pels set 
hospitals maternoinfantils de referència de tot l’Estat, es traslladaran a la 
Conselleria les estratègies per implantar-lo a les Illes Balears.  
 
En aquesta mateixa línia, l’any 2008 l’Obra Social ”la Caixa” va implementar el 
Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades 
amb la voluntat de complementar l’atenció sanitària duta a terme a les unitats 
de cures pal·liatives aportant aspectes psicosocials i espirituals per 

aconseguir una atenció integral. L’objectiu del programa és contribuir a 
millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties avançades i la dels 
seus familiars.  
 
L’equip de professionals que desenvolupa el programa a les Balears ofereix 
suport psicosocial als hospitals de Sant Joan de Déu de Palma, Son Llàtzer i 
Son Espases, a l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM), a la 
Federació de Persones amb Discapacitat Física i Físico-psíquica (PREDIF) i als 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Calvià, a través de l’Hospital Sant Joan de 
Déu. En total, des que es va posar en marxa el programa l’any 2009, l’equip ha 
atès fins ara 1.456 malalts i 2.344 familiars a les Illes. 
 
Al final de la vida, una majoria significativa de persones amb malalties 

avançades que reben atenció psicosocial milloren l’estat d’ànim i els 

símptomes psicològics, s’adapten millor a la malaltia i experimenten una 
sensació de pau i reconciliació.  
 

A través d’aquestes quatre iniciatives, l’Obra Social ”la Caixa” i els hospitals de 
les Illes Balears aposten per contribuir al procés d’humanització en l’entorn 

sanitari.  
 

 

Pensant en les persones, més que mai 

 

”la Caixa” ha optat per reforçar, més que mai en aquests moments, el seu 
compromís amb les persones. El desenvolupament de programes de caràcter 
social, adequats a les necessitats més emergents en el context actual, 



concentra la major part de la seva inversió. La superació de la pobresa infantil, 
el foment del treball entre col·lectius amb dificultats, l’envelliment actiu i 
saludable de la gent gran i l’atenció a persones amb malalties avançades són, 
en aquests moments, les quatre línies de treball prioritàries. 
 
A més d’aquestes iniciatives, ”la Caixa” n’impulsa d’altres adreçades a cobrir 
diferents carències socials, com ara la prevenció del consum de drogues, 
l’accés a l’habitatge, el foment de la diversitat i la interculturalitat com a valors 
socials positius, el foment del voluntariat, la concessió de microcrèdits i la 
cooperació internacional. Aquests objectius, a més del suport a l’educació i la 
investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura com a 
instrument de cohesió social, completen els objectius essencials de l’Obra 
Social ”la Caixa”. 
 
 

Més informació:  

 

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

Bàrbara Siquier: 971 178 503 / 618 004 949 / bsiquier@fundaciolacaixa.es  
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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