
                                                                                     

Nota de premsa 
       

 

El programa, al qual l’Obra Social ”la Caixa” destina 6 milions 
d’euros el 2009, preveu atendre 12.000 pacients enguany 

 
La Fundació ”la Caixa” i la Conselleria 

de Sanitat presenten els equips de 
suport psicosocial del nou Programa 

per a l’Atenció Integral a Malalts 
Avançats 

 
• València compta amb dos equips multidisciplinars de suport emocional i 

psicològic, procedents d’organitzacions no lucratives. Formen part dels 

30 equips que desenvolupen un programa pioner per a l’Atenció Integral a 

Persones amb Malalties Avançades i als seus Familiars a les 17 

comunitats autònomes.  

• ASPANION i CARENA seran les encarregades de portar a terme aquest 

projecte proporcionant atenció específica en cures pal·liatives als 

Hospitals de la Fe, el Clínic, el General de València, el General d'Alacant, 

el Peset i l'Hospital de Dènia. 

• L’objectiu és crear un model nou d’atenció integral al malalt avançat i als 

seus familiars per millorar-ne la qualitat de vida, i complementar el 

sistema actual amb el suport psicològic i emocional.  

• A Espanya es calcula que, de les 384.000 persones que moren anualment, 

150.000 necessiten atenció específica en aquest àmbit de les cures 

pal·liatives. El programa atendrà l’any 2009 més de 12.000 pacients i al 

voltant de 14.000 familiars.  

• L’Obra Social ”la Caixa” destina enguany un pressupost de 6 milions 

d'euros al desenvolupament del programa. 

 

Barcelona, 30 de juny de 2009. Manuel Cervera Taulet, Conseller de Sanitat; Marc 
Simón, director de l'Àrea d'Integració Social de la Fundació "la Caixa"; Bibiano Manuel 
Martínez Perales, Director Executiu Territorial de "la Caixa" a Valencia i Murcia, i 

Xavier Gómez-Batiste, director científic del programa, han presidit la presentació del 
Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades a València.  
 



El programa es porta a terme a 5 hospitals de València: La Fe, el Clínic, el General de 
València, el General d'Alacant, el Peset i l'Hospital de Dènia. En aquests centres, 
desenvoluparan el programa dues associacions amb una llarga trajectòria i experiència 

en aquest tipus de cures especialitzades: ASPANION y CARENA. 
 
Amb aquest programa, la Fundació ”la Caixa” pretén complementar el model actual a 

les persones amb malalties avançades per aconseguir una atenció integral que tingui 
en compte els aspectes psicològics, especialment els de suport emocional, com 
l’atenció al dol, i el suport a les famílies i als professionals de les cures pal·liatives. 

Actualment, la meitat de les persones que tenen una malaltia avançada a Espanya no 
rep cap mena d’atenció pal·liativa,.  
 

La malaltia avançada i el dèficit d’atenció actual  

 
Una persona que té una malaltia avançada respon a les característiques següents, 

segons la Guia de criteris de qualitat en cures pal·liatives del Ministeri de Sanitat i 
Consum (2002): 
 

- Malaltia incurable, progressiva, sense possibilitats raonables de resposta al 
tractament específic, que provoca problemes amb la presència de símptomes 
multifactorials, intensos i canviants. 

- Gran impacte emocional en malalts, familiars i equips.  
- Pronòstic de vida habitualment inferior a 6 mesos. 
- Gran demanda d’atenció: control de símptomes, suport emocional i 

comunicació.  
 
L’atenció als malalts avançats, des d’una òptica sanitària, s’enfoca des de les cures 

pal·liatives, amb “l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients i de les famílies, 
que han d’afrontar els problemes associats a una malaltia amenaçadora per a la vida 
mitjançant: la prevenció, la pal·liació del patiment, l’avaluació i el tractament de totes 

les problemàtiques afectin el malalt, ja siguin de tipus somàtic, emocional, ètic o de 
qualsevol altra mena”. 
 

Actualment, aquestes cures pal·liatives es desenvolupen sobretot en l’àmbit sanitari, 
fet que provoca un dèficit quantitatiu i qualitatiu en els serveis d’atenció. Per aquest 
motiu, cal complementar els serveis amb un model d’atenció psicosocial: suport 

psicològic i emocional al malalt, a les famílies i als professionals de les cures 

pal·liatives, i atenció al dol. I això precisament la Fundació ”la Caixa” ho materialitza 
amb aquest programa d’Atenció Psicosocial a Persones amb Malalties Avançades i als 

seus Familiars, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció a aquests malalts 
avançats i a les famílies complementant, en l’àmbit psicosocial, el sistema sanitari. 
 

Model d’atenció dels equips multidisciplinaris  

 



A través d’un concurs adreçat a organitzacions no lucratives (fundacions vinculades a 
hospitals i organitzacions del tercer sector), l’Obra Social ”la Caixa” ha seleccionat i 
format 30 equips de suport psicosocial (EAPS), procedents d’organitzacions no 

lucratives (ONL) de tot Espanya, que desenvoluparan el programa per a l’Atenció 
Integral a Malalts Avançats i als seus Familiars.  

Els equips, que treballaran tant en l’àmbit hospitalari i sociosanitari com a domicili, són 

multidisciplinaris i estan formats per psicòlegs, treballadors socials, infermers i 
voluntaris.  

L’objectiu d’aquesta tasca és complementar l’atenció sanitària que desenvolupen 

actualment els professionals de les cures pal·liatives. Les intervencions de l’equip poden 
ajudar a transformar l’experiència del pacient i la família, perquè comprenguin que morir 
bé es pot entendre com la culminació de la vida. En aquest sentit, acompanyar a les 

persones amb malalties avançades en la fase final de la seva vida és ajudar a 
passar d’una vivència passiva d’amenaça i desintegració a una d’afirmació, valoració i 
culminació de la pròpia existència. 

 

Formació i procedència dels equips 

 

Els 126 professionals que formen els 30 equips multidisciplinaris pertanyen a 
organitzacions no lucratives de prestigi reconegut en aquest àmbit a les comunitats 
autònomes respectives. Es tracta d’experts en l’atenció psicosocial que han rebut una 

formació intensa coordinada per Xavier Gómez-Batiste, director científic del programa, 
per la qual han obtingut el postgrau d’Atenció Integral a Persones amb Malalties 
Avançades i als seus Familiars. Durant 240 hores i de manera conjunta, han posat en 

comú els seus coneixements i els han ampliat amb classes pràctiques i activitats de 
grup tant de manera presencial com a través d’una plataforma digital.  
 

En el futur, el programa preveu l'elaboració d'un protocol d'actuació que reculli 
l'experiència i les conclusions del mateix, amb l’objectiu de desenvolupar un nou model 
d’atenció integral. Paral·lelament, els resultats del programa se sotmetran a avaluació.   

 

Situació dels malalts avançats a Espanya 

 

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, a Espanya moren anualment 384.000 
persones, 300.000 de les quals arriben a aquesta situació a causa d’una malaltia 
crònica progressiva (100.000 per diferents tipus de càncer i 200.000 per altres 

malalties degeneratives). D’aquestes persones, 150.000 requereixen atenció 
especialitzada de cures pal·liatives.  
 
La majoria dels malalts de càncer (un 60%) i entre un 30 i un 60% dels afectats per 
malalties cròniques progressives requereixen intervencions especialitzades en cures 

pal·liatives.  
 



Segons diferents estimacions a Espanya, més de 150.000 persones amb malalties 
avançades i els seus familiars necessiten atenció integral en aquest moment, per 
evitar situacions de patiment innecessari i d’estrès posttraumàtic. Actualment només 

40.000 persones reben aquesta mena d’atenció (el 75% de les quals són malalts de 
càncer i l’altre 25% de les quals tenen algun tipus de malaltia crònica). Com a 
conseqüència, més de 110.000 malalts en situació avançada requereixen a Espanya 

una atenció integral. El nou programa de l’Obra Social ”la Caixa” atendrà aquest primer 
any 12.000 pacients.  
  

Els equips de cures pal·liatives atenen globalment el 30-40% dels pacients que moren 
per càncer a Espanya i aproximadament el 20% dels que moren per processos no 
oncològics. La resta dels pacients no atesos per les cures pal·liatives són atesos pels 

serveis sanitaris convencionals. De la totalitat de pacients atesos en cures pal·liatives, 
s’estima que aproximadament el 40% són atesos a casa i el 60%, en hospitals. 
 

Un compromís amb les necessitats socials  
 

L’any 2009, ”la Caixa” va assignar a la seva Obra Social una dotació de 500 milions 

d’euros.  El programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades i 
als seus Familiars, el foment de l’ocupació entre col·lectius desafavorits, la promoció 
de la vacunació infantil als països amb rendes baixes a través de l’Aliança GAVI i la 

concessió de microcrèdits socials o financers a través de MicroBank són, juntament 
amb el programa CaixaProinfància, algunes de les prioritats estratègiques de l’Obra 
Social per a l’any 2009. L’objectiu fonamental: donar oportunitats a les persones. 

 
 

Per a ampliar aquesta informació o concertar entrevistas:  
 

Àrea de Comunicació de la Fundació “la Caixa”: 
 
César Rafael Miguel Sanz  630.04.87.03 / crmiguel@lacaixa.es 

Marina Teixidó Tel. 608.09.90.23 / mteixido@fundacionlacaixa.es 

 

 

 

 

 


