
 
Nota de premsa 

 

L'Obra Social "la Caixa" ha atès a les Balears a 381 malalts avançats i 495 

familiars seus des de gener de 2009  

 
L'Obra Social "la Caixa" presenta el Programa 

per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties 
Avançades a les Balears 

 
• L'equip de professionals que desenvolupa el programa a les Balears s'integra 

en l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu, i treballa en col.laboració amb els 

equips de cures pal·liatives de l'Hospital de Sant Joan de Déu, l'Hospital 

General, l'Hospital Joan March, l'Hospital Son Dureta, l'Hospital Son Llàtzer i els 

Serveis Socials Zona Calvià.   

 

• Amb aquest programa, la Fundació "la Caixa" pretén complementar el model 

actual d'atenció a les persones amb malalties avançades per aconseguir una 

atenció integral que tingui en compte els aspectes psicosocials. 

 

• El programa ha atès fins al moment a més de 9.747 pacients i al voltant de 

15.916 familiars a tot Espanya.  

 

Palma de Mallorca, 18 maig 2010.- Juli Miquel Fuster, director general de Planificació i 
Finançament del Govern Balear; Joan Ramon Fuertes, director executiu territorial de “la 
Caixa” a Balears; Marc Simón, director de l’Àrea d'Integració Social de la Fundació “la 

Caixa”; Joan Carulla, gerent de l’Hospital de Sant Joan de déu de Palma de Mallorca i  
Nicolau Flaquer, cap de l’Equip Multidisciplinari d’Atenció als Malalts Avançats a Balears, han 
presentat els primers resultats del Programa per a l'Atenció Integral de Persones amb 

Malalties Avançades de l'Obra Social "la Caixa" a Ses Illes. També hi ha estat present l'equip 
d'atenció psicosocial que hi desenvolupa el programa. 
  

La nova iniciativa ha atès, durant els primers 15 mesos de funcionament, a  381 malalts 
avançats i 495 familiars de Balears. Amb aquesta iniciativa, la Fundació "la Caixa" pretén 
complementar el model actual d'atenció a les persones amb malalties avançades per 

aconseguir una atenció integral que tingui en compte els aspectes psicosocials; tant el 
suport emocional, social i espiritual al pacient, com l'atenció al duel, el suport a les 
famílies i als professionals de Cures Pal·liatives, que desenvolupen el seu treball sobretot 

en l'àmbit sanitari.  
 

 

 



Equip i àmbit d'actuació  

 
L'equip de professionals que desenvolupa el Programa per a l'Atenció Integral de 
Persones amb Malalties Avançades de l'Obra Social "la Caixa" a Balears s'integra en 

l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu, i treballa en col.laboració amb els equips de 
cures pal·liatives de l'Hospital de Sant Joan de Déu, l'Hospital General, Hospital Joan 
March, Hospital Son Dureta, Hospital Son Llàtzer i Serveis Socials Zona Calvià.  És un 

dels 30 equips multidisciplinaris a principis del 2009 van posar en marxa la iniciativa de 
l'Obra Social "la Caixa" a tot Espanya.  
 

L'estructura del treball s'emmarca en els serveis d'atenció a malalts i familiars, d'atenció 
al dol i de suport als equips, on realitzen activitats d'atenció directa als pacients i 
familiars, interconsultes, participació en sessions clíniques i accions formatives i 

psicoeducatives .  
 

L'equip d'atenció psicosocial de Balears s'integra funcionalment en els equips de cures 

pal·liatives amb els que col·labora i promou la interrelació entre els professionals dels 
diferents equips. A més, enregistra i avalua cada intervenció i treballa en xarxa amb la 
resta d'equips d'atenció psicosocial per generar evidència i un model d'atenció i segueix 

un pla de formació continuada.  
 

Model d'atenció dels equips multidisciplinaris  

 
A través d'un concurs dirigit a organitzacions no lucratives (fundacions vinculades a 
hospitals i organitzacions del tercer sector), l'Obra Social "la Caixa" va seleccionar i 

formar a 30 equips de suport psicosocial (EAPS), que des de fa gairebé un any i mig 
desenvolupen el Programa per a l'Atenció Integral de Malalts Avançats a tot Espanya.  

 

Els equips, que treballen tant en l'àmbit hospitalari i sociosanitari com a domicili, són 
multidisciplinars i estan formats per psicòlegs, treballadors socials, infermers i voluntaris. 

  

Les intervencions dels nous equips poden ajudar a transformar l'experiència del pacient i 
la família. En aquest sentit, acompanyar a les persones amb malalties avançades és 
ajudar a passar d'una vivència passiva d'amenaça i desintegració a una d'afirmació, 

valoració i culminació de la pròpia existència.  
 

En el futur, el programa preveu la validació científica d'aquest nou model per a l'atenció 

integral dels malalts avançats, a partir dels resultats recollits de l'avaluació assistencial 
dels equips.  

 
 
 
 
 
 
 



Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Bàrbara Siquier 93.971.17.85.03 / 618 00 00 49 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


