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42 equips d’atenció psicosocial atendran malalts avançats i els seus familiars a 
totes les comunitats autònomes 

 
L’Obra Social ”la Caixa” implanta el seu 

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

en 104 hospitals espanyols  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” ha presentat una convocatòria dirigida a 

entitats sense ànim de lucre vinculades a l’àmbit sanitari per formar 

nous equips d’atenció psicosocial i ampliar el seu Programa per a 

l’Atenció Integral de Persones amb Malalties Avançades.  

 

• Des del gener del 2009, 65.515 pacients i 96.639 familiars han rebut el 

suport d’aquest programa de l’Obra Social ”la Caixa” a través de 61 

centres sociosanitaris. Ara, el projecte s’amplia fins a assolir els 104 

hospitals a tot Espanya i les 130 unitats de suport domiciliari, a través 

de 42 equips d’atenció psicosocial. 
 

• Amb aquesta iniciativa, l’entitat complementa el model actual d’atenció a 

les persones amb malalties avançades amb la finalitat d’assolir una 

atenció integral que tingui en compte els aspectes psicosocials: tant el 

suport emocional, social i espiritual al pacient i als seus familiars, com 

l’atenció al dol, el suport a professionals de cures pal·liatives i 

l’acompanyament de voluntaris. 
 

• 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 2009. L’èxit 

d’aquest projecte tan innovador n’ha facilitat la implantació també a 

Mèxic i Hong Kong a través d’entitats locals.  
 

• «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 travessen situacions difícils. Volem estar al costat de tots, des dels 

infants hospitalitzats fins a les persones que pateixen una malaltia 

avançada i estan a la fase final de la seva vida», ha indicat Isidre Fainé, 

president de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 
 



 
 
  
 

Madrid, 6 de febrer de 2015. Després d’una trajectòria de sis anys, l’Obra Social 

”la Caixa” amplia el seu Programa per a l’Atenció Integral de Persones amb Malalties 

Avançades amb la intenció de poder atendre més persones que estan al final de 

la seva vida i els seus familiars. En aquesta primera etapa, és a dir, des del gener 

del 2009, el programa ha atès 65.515 pacients i 96.639 familiars, i ha rebut una 

acollida i una valoració molt bones per part de pacients, familiars i comunitat 

mèdica.  

 

Arran dels bons resultats, l’Obra Social ”la Caixa” va decidir ampliar el programa i va 

obrir una nova convocatòria, dirigida a entitats sense ànim de lucre vinculades a 

l’àmbit sanitari. Amb aquesta proposta es volia incorporar aquest nou model 

d’atenció psicosocial a territoris on no estigués implementat o bé on encara se’n 

pogués ampliar la cobertura. 

 

En total, es van obrir convocatòries simultànies per cobrir 10 províncies d’Espanya 

—la Corunya, Barcelona, Burgos, Castelló, Còrdova, Girona, Madrid, Sevilla, 

Tarragona i Tenerife—, i també una ciutat autònoma, Ceuta. Es van presentar a la 

convocatòria 44 entitats de tot l’Estat, de les quals s’han seleccionat 13. 

 

Després de l’acord signat el mes de juliol passat entre Isidre Fainé, president de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el 

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

s’implementarà en 104 centres hospitalaris i sociosanitaris de tot Espanya, a 

través de 42 equips psicosocials.  

 

 

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 vol complementar el model actual d’atenció a 

persones amb malalties avançades amb la finalitat d’assolir una atenció integral 

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

espiritual al pacient i als seus familiars, com l’atenció al dol, el suport a 

professionals de cures pal·liatives i l’acompanyament de voluntaris. 

 

Des que es va posar en marxa el 2009 fins ara, el programa ha atès 65.515 malalts 

avançats i 96.639 familiars a tot Espanya. Amb els nous equips i hospitals, el 

programa podrà atendre encara més pacients. 

 

L’avaluació científica del projecte, duta a terme 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 un 90 % els símptomes que 

provoca 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 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 realitzada als pacients conclou que aquests 

valoren de manera molt positiva la qualitat de l’atenció rebuda i la consideren de 

gran ajuda. El 92 % dels malalts qualifiquen d’excel·lent o 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 projecte. 

 

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. De totes aquestes persones, 120.000 requereixen atenció 

especialitzada en cures pal·liatives. 

 

«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 travessen 

situacions difícils. Volem estar al costat de tots, des dels infants hospitalitzats 

fins a les persones que pateixen una malaltia avançada i estan a la fase final de la 

seva vida», ha indicat Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 
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