
 
 
  
 
 
 

 

Nota de premsa 
 

 
L’entitat dedica 20,8 milions d’euros a promoure l’atenció sanitària  

de persones que passen situacions difícils 

 
El Ministeri de Sanitat i l’Obra Social 

”la Caixa” estenen el seu programa d’atenció 
integral a persones amb malalties avançades 

a 100 hospitals  
 

• Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària "la Caixa", i Ana Mato, 

ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, signen un acord per 

promoure l’atenció sanitària dels col·lectius més vulnerables i per 

estendre el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties 

Avançades a 100 centres sanitaris de tot Espanya. 

 

• Des del gener del 2009, més de 56.000 pacients i 85.000 familiars han 

rebut el suport d’aquest programa de l’Obra Social ”la Caixa” a través de 

29 equips que treballen a 61 centres sanitaris, i d’uns altres 94 d’atenció 

domiciliària.  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” ha destinat a aquest programa un pressupost 

de 45,3 milions d’euros des que es va posar en marxa el 2007. L’èxit 

d’aquest innovador programa ha provocat la seva implantació a Mèxic i 

Honk Kong de la mà d’entitats locals. 

  

• A més, ”la Caixa” col·laborarà amb el Ministeri en tot un seguit de 

projectes adreçats a la humanització de la salut i la millora de la qualitat 

assistencial de tota mena de col·lectius: CaixaProinfància, Incorpora, 

Violència: Tolerància Zero, Gent Gran, «Parlem de drogues», CiberCaixa 

Hospitalàries, KitCaixa Ingenium i «Mirem pels seus drets, amb ulls 

d’infant».  
 

• La inversió de l’Obra Social ”la Caixa” en el desenvolupament de tots els 

seus projectes de promoció de la salut entre col·lectius vulnerables puja 

a 20,8 milions d’euros el 2014. 
 



 
 
  
 
 
 

• «La salut és el bé més preuat, i a l’Obra Social ”la Caixa” estem 

fermament compromesos a garantir l’atenció sanitària de les persones 

que passen situacions difícils. Volem ser al costat de tots ells, des de la 

infància hospitalitzada fins a les persones que pateixen una malaltia 

avançada i es troben a la fase final de la seva vida», ha assenyalat Isidre 

Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 

Madrid, 1 de juliol de 2014. Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària "la 

Caixa", i Ana Mato, ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, han signat un 

acord per promoure l’atenció sanitària dels col·lectius més vulnerables i la 

humanització de la salut. 

 

L’acord es materialitza, a més, en l’ampliació del Programa per a l’Atenció Integral 

a Persones amb Malalties Avançades, que s’implementarà a 100 centres 

hospitalaris i sociosanitaris de tot Espanya, incloent-hi també l’atenció domiciliària 

a les àrees d’influència d’aquests centres.  

 

 

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

 

Amb aquest programa, emmarcat en l’Estratègia en Cures Pal·liatives del Sistema 

Nacional de Salut, l’entitat pretén complementar el model actual d’atenció a 

persones amb malalties avançades amb la finalitat d’aconseguir una atenció 

integral que tingui en compte els aspectes psicosocials: tant el suport emocional, 

social i espiritual al pacient com l’atenció al dol i el suport a famílies i professionals 

de cures pal·liatives. 

 

Des que es va posar en marxa el 2009, el programa ha atès 56.500 pacients i 

85.500 familiars de tot Espanya a través de 29 equips multidisciplinaris i 425 

voluntaris que actuen a 61 centres hospitalaris i sociosanitaris, i de 94 equips 

domiciliaris. Amb aquest conveni, el programa arribarà a 100 centres hospitalaris 

i sociosanitaris. 

 

L’avaluació científica del projecte, feta sobre una mostra de més de 60.000 pacients 

al llarg de quatre anys, conclou que l’atenció psicosocial que proporciona el 

programa respon a les necessitats i millora en el 90 % els símptomes provocats 

per la malaltia i que perjudiquen l’estat anímic i psicològic dels malalts atesos. 

 

Les dimensions que milloren en el pacient són les psicològiques (símptomes 

com ara ansietat, depressió, malestar, patiment i insomni), les socials (capacitat de 

relació amb les persones més properes, capacitat de comunicació amb la família i 



 
 
  
 
 
 

amb l’entorn) i les essencials (espiritualitat, dignitat, sensació de pau i de perdó, i 

grau d’acceptació de la malaltia).  

 

Una primera enquesta qualitativa feta als mateixos pacients conclou que aquests 

valoren de forma molt positiva la qualitat de l’atenció rebuda, i que la consideren 

d’una gran ajuda. El 92 % dels malalts qualifiquen d’excel·lent o de molt bona 

l’atenció rebuda, i prop del 90 % asseguren que han pogut resoldre temes 

difícils (la major part, de comunicació i de relació amb la família i el seu entorn) 

gràcies a aquest suport. 

 

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, a Espanya moren anualment 380.000 

persones, 300.000 de les quals ho fan a conseqüència d’una malaltia crònica 

progressiva: 100.000, per diferents tipus de càncer, i 200.000, per altres malalties 

degeneratives. De totes aquestes persones, 120.000 requereixen atenció 

especialitzada en cures pal·liatives. 

 

 

Impuls a l’atenció sanitària de col·lectius vulnerables 

 

A més de l’ampliació del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties 

Avançades, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i l’Obra Social 

”la Caixa” han acordat impulsar conjuntament els programes de l’Obra Social 

”la Caixa” adreçats a la humanització de la salut i la millora de la qualitat 

assistencial:  
 

• CiberCaixa Hospitalàries: Són espais instal·lats en hospitals infantils on 

els menors hospitalitzats i els seus familiars es poden reunir, compartir 

experiències i oblidar la tensió emocional que suposa l’ingrés al centre a 

través d’activitats formatives, lúdiques, d’entreteniment i de comunicació i 

interrelació amb altres menors o familiars. Des del 2002, prop d’1.450.000 

persones han viscut l’experiència CiberCaixa Hospitalària als 66 

hospitals de tot Espanya que en tenen una. 
 

• KitCaixa Ingenium: Davant les necessitats dels nens i nenes que, a causa 

de la malaltia o el tractament, no es poden desplaçar fins a les CiberCaixa 

Hospitalàries, neixen els KitCaixa Ingenium, que contenen jocs i activitats 

que fan més agradable l’estada a l’hospital. 60 hospitals de tot Espanya 

participen en el projecte KitCaixa Ingenium. 
 

• «Mirem pels seus drets, amb ulls d’infant»: Aquest projecte promou 

bones pràctiques que contribueixin al benestar emocional de nens i nenes, 

adolescents i els seus familiars durant l’ingrés en hospitals, amb l’atenció 



 
 
  
 
 
 

centrada en la persona. Actualment, disposen d’aquest recurs 7 hospitals 

maternoinfantils de referència a tot Espanya.  

 

• CaixaProinfància: El programa d’atenció a famílies amb nens en situació 

de pobresa i exclusió social ha atès més de 228.000 menors a les principals 

ciutats espanyoles des que es va posar en marxa el 2007. CaixaProinfància 

se centra a generar oportunitats de futur als més petits a través del treball 

amb tota la llar. L’últim any, 15.700 nens i nenes han estat atesos en 

aspectes com ara l’alimentació, la higiene infantil i la col·locació 

d’audiòfons, i 5.950 han rebut suport psicoterapèutic. 

 

• Incorpora: El projecte centrat en el foment de la contractació de col·lectius 

desafavorits ha facilitat des del 2006 un total de 74.195 llocs de treball a 

persones en risc o situació d’exclusió gràcies a la col·laboració de més de 

28.000 empreses de tot Espanya. El programa disposa d’una línia de salut 

mental que ha facilitat 4.050 insercions de persones amb trastorns 

mentals.  
 

• Programa de Gent Gran Gent 3.0: L’objectiu d’aquest programa és 

fomentar la participació activa de la gent gran i fer-la present a la nostra 

societat, adaptant-se al mateix temps a les seves necessitats actuals i 

impulsant el seu benestar i qualitat de vida. Un dels eixos del projecte són 

els tallers de promoció de la salut, com ara «Desperta amb un somriure», 

«Menys dolor, més vida» i «Activa’t». El 2013, 55.750 persones van 

participar en les 2.970 activitats organitzades.  

 

A més, el programa ha posat en marxa una investigació amb grups 

terapèutics per a cuidadors de familiars de persones amb Alzheimer 

amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la possibilitat d’avaluar 

l’eficàcia de la intervenció psicoterapèutica. Fins ara, 226 cuidadors s’han 

beneficiat d’aquesta iniciativa a través de 24 grups. 

 

• Violència: Tolerància Cero: El seu objectiu és prevenir possibles 

conductes de maltractaments, sensibilitzar la població al voltant d’aquest 

problema i contribuir a la reinserció de les víctimes. La iniciativa preveu la 

formació de professionals, la intervenció per afavorir la recuperació de les 

víctimes de violència i la sensibilització de la població en general. El projecte 

ha atès més de 3.200 dones i ha format 2.500 professionals.  

 

• «Parlem de drogues»: Aquest programa té com a objectiu informar, 

sensibilitzar i prevenir els joves davant les drogues d’una manera integral, 



 
 
  
 
 
 

oferint recursos d’informació, orientació i formació a les famílies, la 

comunitat educativa, els professionals de la salut i els joves. Des que es va 

posar en marxa el 2007, el programa ha impulsat a tot el territori espanyol 

93 exposicions en diferents formats a les quals han assistit 825.000 

persones, i ha realitzat 33 debats en els quals han participat 9.790 

persones. 

 
 

«La salut és el bé més preuat, i a l’Obra Social ”la Caixa” estem fermament 

compromesos a garantir l’atenció sanitària de les persones que passen 

situacions difícils. Volem ser al costat de tots ells, des de la infància 

hospitalitzada fins a les persones que pateixen una malaltia avançada i es troben 

a la fase final de la seva vida», ha assenyalat Isidre Fainé, president de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 

 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

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

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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