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Han intervingut en Arcade Land fisioterapeutes especialitzats en neurologia, i 
el videojoc ha estat testat per pacients abans de sortir al mercat 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i Sony Computer 

Entertainment España presenten un videojoc 
especialment dissenyat per a persones 

afectades de paràlisi cerebral 
 

• La Fundació Bancària ”la Caixa” i el programa de desenvolupament 
local PlayStation®Talents donen suport al llançament d’Arcade Land, el 
primer videojoc adaptat a infants i joves afectats de paràlisi cerebral. 
 

• L’objectiu d’Arcade Land és normalitzar la vida de persones amb 
mobilitat reduïda i aconseguir que puguin jugar amb PlayStation®4 
sense la necessitat d’utilitzar un comandament. 

 
• La paràlisi cerebral és la principal causa d’invalidesa infantil, amb 2,5 

casos per cada mil naixements. 
 

• La creació del videojoc ha estat impulsada en la quarta edició del 
Programa d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa”, que fins 
ara ha donat suport a un centenar d’empreses de gran impacte social. 
L’entitat els proporciona suport econòmic, formació a càrrec de l’IESE 
Business School, assessoria juridicolegal a càrrec de la Fundación Uría 
Menéndez, acompanyament gerencial i treball en xarxa. 

 
Madrid, 15 d’abril de 2016. La directora general de Sony Computer Entertainment 

(SCE) Iberia, Liliana Laporte; el responsable del Departament d’Emprenedoria 

Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Sergi Burrull; el director de Helping, 

Marketing Social, Juanjo González; el director del Centro de Terapia Neurológica 

Monte del Pilar, Ignacio García Perea; i el president de la Federación Madrileña de 

Deportes de Parálisis Cerebral, Álvaro Galán, han presentat aquest matí a 

CaixaForum Madrid Arcade Land, el primer videojoc disponible en una plataforma 
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comercial com PlayStation®4 (PS4™) adaptat a les necessitats d’infants i joves 

afectats de paràlisi cerebral.  

 

El videojoc —que estarà disponible a tot el món perquè es pugui descarregar 

digitalment a través de PlayStation®Store a un preu de 9,99 euros— està pensat 

perquè jugadors de totes les edats puguin controlar el seu avatar amb el 

comandament tradicional DualShock®4, i perquè les persones amb mobilitat 

reduïda, o fins i tot infants de poca edat, el puguin manejar mitjançant moviments 
corporals fent servir la PlayStation®Camera i el tors o el cap.  

 

Sota la supervisió de fisioterapeutes i pacients 

L’objectiu d’Arcade Land no és substituir la teràpia, sinó incentivar els joves amb 

limitació motora perquè utilitzin els grups musculars grans per tal d’augmentar el 
rang de moviment que són capaços de fer, evitant patrons i mals hàbits. Han 

intervingut en el seu desenvolupament fisioterapeutes especialitzats en neurologia 

del Centro de Terapia Neurológica Monte del Pilar, i el videojoc ha estat testat per 

pacients abans de sortir al mercat.  

 

Arcade Land es desenvolupa en una illa fantàstica sobre el mar on l’usuari ha de 

manejar en Jake, el seu protagonista, a través de diferents desafiaments que li 

permetran explorar tota l’illa. El seu mode història es basa en aquest personatge 

principal, que ha de desbloquejar diferents reptes i lluitar contra els enemics per 

progressar en aquesta illa.  

 

El videojoc disposa d’una col·lecció de minijocs inspirats en els arcades més 

populars de la història, de disseny senzill i fins a 100 nivells de dificultat ascendent. 

Encara que el videojoc ha estat ideat per a infants i joves que tenen paràlisi 

cerebral, també està dissenyat perquè en gaudeixin persones sense mobilitat 

reduïda i tot tipus de públics. 

 

Arcade Land ha estat creat amb la intenció de normalitzar la vida de persones 
amb mobilitat reduïda i aconseguir que puguin jugar amb PS4™, gràcies a l’ús de 

PlayStation®Camera, fent servir el tors o el cap. La paràlisi cerebral és la principal 

causa d’invalidesa en la infància, amb 2,5 casos per cada mil naixements, i 

consisteix en una incapacitat motora produïda per un dany en el cervell que 
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impedeix algunes postures i la realització de moviments corrents. Així, la 

PlayStation®Camera permet a Arcade Land una captura de moviments en temps 

real perquè el jugador interactuï amb el videojoc sense la necessitat d’utilitzar un 

comandament. 

 

Helping, Marketing Social és l’empresa creadora d’Arcade Land, desenvolupat 
durant l’últim any per Koth Studio i coproduït per SCE España dins del seu 
programa de suport al desenvolupament local, PlayStation®Talents, i com a 

part del seu compromís social de fer del joc amb PlayStation® una eina que ajudi a 

millorar la vida de les persones. Es tracta de la primera vegada que una plataforma 

comercial posa a disposició de les persones afectades de paràlisi cerebral un 

videojoc fet a la seva mida. 

 

Helping, Marketing Social va ser impulsada en la quarta edició del Programa 
d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa”, que fins ara ha donat suport 

a la creació d’un centenar d’empreses socials. Aquest programa els proporciona 

suport econòmic per finançar les primeres despeses que ha d’assumir un projecte 

llavor, formació a càrrec de l’IESE Business School, assessoria juridicolegal a 

càrrec de la Fundación Uría Menéndez, acompanyament gerencial i treball en 

xarxa. 

 

L’Obra Social ”la Caixa”, en cerca de l’impacte social 
El Programa d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa” es desenvolupa des 

de fa cinc anys per facilitar als emprenedors socials la posada en marxa i el 

creixement de les seves idees de negoci amb capacitat de transformació social. 

Aquest programa, que acaba d’escollir els 20 nous seleccionats per a la seva 

cinquena edició, té com a objectiu fomentar iniciatives que busquin la innovació i un 

impacte social positiu a través de projectes sostenibles en els àmbits econòmic, 

social i mediambiental.  

 

Més informació sobre Arcade Land: 

www.ilovehelping.com i http://kothstudio.com/index2/arcade-land  


