
 

 

 

 

Nota de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i l’Hospital  

Los Montalvos de Salamanca inauguren  
l’EspaiCaixa d’atenció integral  

a persones amb malalties avançades  
 

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

els ciutadans de Salamanca que, d’una manera o d’una altra, pateixen 

una malaltia avançada, i posteriorment també proporciona, si cal, 

l’acompanyament en el dol.  

 

• L’EspaiCaixa d’atenció integral de l’Hospital Los Montalvos 

s’emmarca en el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb 

Malalties Avançades de l’Obra Social ”la Caixa” i està plenament 

integrat a l’hospital i a la seva Unitat de Cures Pal·liatives. 
 

• Les noves instal·lacions donaran servei a pacients de tot Castella i 

Lleó. Fins avui, l’equip que desenvolupa el programa de l’Obra Social 

”la Caixa” a Salamanca ha atès 2.222 pacients i 5.638 familiars des del 

gener del 2009. 

 

 

Salamanca, 25 d’abril de 2014. Jaume Lanaspa, director general de la 
Fundació ”la Caixa”; Antonio María Sáez, conseller de Sanitat de Castella i 
Lleó; Jorge Gutiérrez, delegat general de ”la Caixa” a Castella i Lleó i 
Astúries; Francisco Vara, director de l’Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS) de 
l’Hospital Los Montalvos, i l’Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS), compost per 
dos psicòlegs i una treballadora social, han inaugurat en aquest centre 
hospitalari el nou EspaiCaixa d’atenció integral, una nova i innovadora 

infraestructura assistencial per millorar la qualitat de vida de les 

persones amb malalties avançades i els seus familiars.  
 
Amb l’impuls de l’Obra Social ”la Caixa” i en el marc del seu Programa per a 

l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, les instal·lacions 
de l’Hospital Los Montalvos de Salamanca s’han adaptat de forma creativa i 
respectuosa amb l’entorn per proveir la població de Salamanca d’un 
equipament que permeti, a més d’oferir atenció terapèutica i desenvolupar 
noves activitats per contribuir a la millora del dia a dia dels pacients avançats, 



erigir-se en punt de trobada entre aquests, els seus familiars, els 
professionals i els voluntaris que els acompanyen.  
 
El concepte EspaiCaixa d’atenció integral 

 
El Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de 
l’Obra Social ”la Caixa” ha desenvolupat el projecte EspaiCaixa per 
complementar el suport psicosocial i espiritual del seu programa i 
contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones malaltes i les seves 
famílies.  

 
En aquest nou espai, l’equip de professionals que desenvolupa el programa 
en el marc de la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Los Montalvos de 

Salamanca, i que està compost per psicòlegs, treballadors socials i 
voluntaris, oferirà informació, suport i acompanyament a totes les persones 
que, d’una manera o d’una altra, estan implicades en processos d’atenció a 
persones en el final de les seves vides o amb malalties cròniques, i 
posteriorment també proporcionarà, si cal, l’acompanyament en el dol. 
 
L’EspaiCaixa d’atenció integral és un entorn —arquitectònic, comunicatiu, 

emocional i espiritual— adequat per a una acció complementària o 

potenciadora de la terapèutica pal·liativa que porta a terme l’equip sanitari. 
Es tracta d’un lloc que promou la relació social, en un entorn humanitzador 
que dóna cabuda a la biografia del malalt, el familiar o el cuidador, i també a 
la realització d’activitats que propicien experiències que disminueixen el 
patiment i generen benestar. 
 
És un espai on es poden dur a terme diferents 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 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. 
— Dotar d’un espai de formació per als professionals del sector. 
— Possibilitar la divulgació de les cures pal·liatives. 
 
En aquest sentit, les noves instal·lacions permeten trencar temporalment les 

vivències del pacient sobre la seva malaltia; combatre la monotonia i el 

tedi per disminuir la llarga durada percebuda de les esperes; centrar la seva 
atenció no en la rutina, sinó en el canvi; incrementar la seva 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 la vivència de la malaltia el 
submergeixen, com a la intimitat de la conversa serena, la reflexió i la cerca 
de sentit. 
 
En aquest espai també és possible gaudir individualment de l’ús d’ordinadors 
amb connexió a Internet, biblioteca i sala de descans amb televisió i DVD, o 
dur a terme diferents activitats guiades per fitxes de tasques proposades per 
l’Obra Social ”la Caixa”. Els eixos temàtics de les fitxes són: Relaxa’t, Crea, 

Recorda, Medita i Comunica’t. 
 

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 l’Hospital Los Montalvos de Salamanca, en el seu programa 
pioner d’atenció emocional, social i espiritual, que ja ha atès a través de 29 
equips de tot Espanya 55.150 malalts avançats i 82.216 familiars, creant un 
espai adequat i confortable que potencia l’atenció terapèutica dels 
professionals. 
 
Concretament, l’equip que desenvolupa el programa a Salamanca des de 

l’Hospital Los Montalvos ha atès 2.222 pacients i 5.638 familiars des del 
gener del 2009. 
 

 
 

Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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