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L’entitat destina més de 600.000 euros a la implementació del 

programa a Hong Kong durant els propers tres anys 
 
 

La Fundació Bancària ”la Caixa” impulsa 
a la Xina el seu programa 

d’acompanyament al final de la vida  
 

 
 

• El Programa d’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades 

proporciona atenció sanitària i psicosocial a pacients i a familiars, a 

més de fer difusió de les cures pal·liatives, la seva cultura i els seus 

serveis a la societat. 
 

• La col·laboració entre la Fundació Bancària ”la Caixa”, BEA 

Foundation i The Salvation Army Hong Kong fa possible la 

consolidació d’aquest programa a Hong Kong. 
 

• Isidre Fainé, President de la Fundació Bancària ”la Caixa”, destaca: 

«Contribuïm fermament a garantir una atenció integral a les persones 

que passen per situacions difícils. Entre aquestes persones, són 

prioritàries les que es troben a l’etapa final de la seva vida. De la 

mateixa manera que a Espanya els oferim acompanyament, volem 

que aquest compromís traspassi fronteres». 
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Barcelona, 8 de maig de 2017.- El President de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Isidre Fainé; el President de The Bank of East Asia Charitable 

Foundation Limited, David K. P. Li, i el Comandant de The Salvation Army 

Hong Kong, Ian Swan, han signat l’acord de col·laboració per impulsar el 

Programa d’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades. Aquest 

programa, avalat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ofereix atenció 

sanitària i psicosocial, assessorament i suport integral tant a les persones com 

als seus familiars.  

 

A Hong Kong, s’ha implementat un servei de cures pal·liatives en 

residències que atén dos tipus de persones: les que per la seva situació 

personal i soledat necessiten unes atencions que no poden tenir a casa seva, i 

les que no tenen estructura econòmica i familiar, a les quals l’administració 

subvenciona part de l’estada. Des del programa també s’ha portat a terme 

formació especialitzada per als professionals. 

 

Aquesta iniciativa, en marxa des del 2010, també vol fer difusió de les cures 

pal·liatives, de la seva cultura i dels seus serveis en la societat de Hong Kong, 

a més de crear consciència social sobre com afrontar l’etapa final de les 

malalties avançades d’una manera òptima, oferint la millor atenció mèdica, el 

control del dolor i l’atenció emocional i espiritual que requereix la persona. 

 

El fet d’aplicar aquest tipus d’intervenció en residències, fora de l’entorn 

hospitalari, permet un canvi social important: l’acompanyament no solament 

dels pacients sinó també dels familiars en els últims moments de vida. 

Només el 2017, el programa ha arribat a 13 residències i ha atès 64 pacients 

i més de 140 famílies. A més, prop de 7.500 persones han participat en 

activitats de sensibilització. 

 

L’acord signat per les tres institucions preveu que la Fundació Bancària 

”la Caixa” destini més de 600.000 euros a la renovació del programa. Isidre 

Fainé, President de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha destacat: «La salut és 

el bé més preuat, i des de la Fundació Bancària ”la Caixa” contribuïm 

fermament a garantir una atenció integral a les persones que passen per 

situacions difícils. Entre aquestes persones, són prioritàries les que es troben 

en l’etapa final de la seva vida. De la mateixa manera que a Espanya els 

oferim acompanyament, volem que aquest compromís amb els més 
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vulnerables traspassi fronteres, amb la finalitat de portar la nostra acció social 

a totes les àrees geogràfiques on mantenim aliances financeres. 

 

Prioritat: oferir un suport humà i càlid  
 

Amb el Programa d’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, la 

Fundació Bancària ”la Caixa” vol complementar el model actual d’atenció 

integral amb la finalitat d’assolir una atenció integral que tingui en compte els 

aspectes psicosocials: tant el suport psicològic i 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. 

 

Les dimensions que milloren en el pacient són la psicològica, la social i 

l’espiritual. La primera avaluació científica feta el 2014 conclou que l’atenció 

psicosocial que ofereix el programa, i que inclou les tres dimensions, 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. L’estudi conclou 

que 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 majoria, de 

comunicació i de relació amb la família i el seu entorn) gràcies a aquest suport. 

 

L’aliança entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i BEA Foundation 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” col·labora amb la Fundació BEA (The Bank of 

East Asia, Limited) des del 2015, a través de l’impuls del projecte Firely, que 

treballa perquè els infants d’àrees rurals de la Xina disposin de recursos 

educatius de qualitat. En aquests dos anys, l’entitat ha destinat al projecte 

Firely més de 429.000 € serveixen per equipar les aules, però també per 

garantir el manteniment d’aquests centres. A més, ha format més de 300 

mestres rurals i 50 directius d’escola, i ha lliurat més de 6.000 motxilles 

escolars. 

 

La col·laboració entre ambdues fundacions fa possible aquest projecte que 

preveu que el 2017 estiguin en funcionament un total de 18 centres Firely a 

diferents regions de la Xina. El 2015 i 2016 ja se n’han equipat 12 (6 per any) i 

per al 2017 és previst completar el projecte amb 6 més.  
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The Salvation Army Hong Kong and Macau Command 
 

The Salvation Army, Exercit de Salvació, és una església cristiana 

internacional i de caritat, que treballa a més de 120 països i que ha estat 

servint a Hong Kong durant més de 85 anys. Com a suport al poble de Hong 

Kong, Macau i la Xina continental, el treball de l’Exercit de Salvació abraça 

una àmplia gamma d’àrees, incloent-hi persones grans desafavorides, infants i 

joves, persones amb discapacitat, entre altres col·lectius amb dificultats. 

 

Compromís amb els més vulnerables 
 

El Pla Estratègic de la Fundació Bancària ”la Caixa” 2016-2019 preveu una 

inversió de més de 2.000 milions d’euros en Obra Social. El 2016, l’entitat 

ha impulsat més de 46.000 iniciatives socials, de les quals s’han beneficiat 

més de 10 milions de persones.  

 

El 2016, l’Obra Social ”la Caixa” ha atès, amb un pressupost de 500 milions 

d’euros, més de 63.600 infants en situació de pobresa, ha implicat en diferents 

activitats més de 813.000 persones grans, ha facilitat més de 27.000 llocs de 

treball a persones en risc d’exclusió social, ha atès més de 20.000 malalts 

avançats, ha promogut més de 33.000 habitatges socials, ha involucrat 14.200 

voluntaris de ”la Caixa” en iniciatives socials, ha destinat més de 35 milions 

d’euros a investigació, ha concedit més de 200 beques i ha desenvolupat 

accions educatives per a 2,3 milions d’alumnes.  

 

L’entitat es consolida un any més com la fundació més important d’Espanya 

pel que fa a recursos invertits en acció social, i com una de les més importants 

d’Europa i del món. 

 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / 

apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixa_CAT / @ariadna_puign 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


