
 

 

                                                                                                                

 

 

 

 
 

Nota de premsa 

 
 
L’entitat financera destina 11 milions d’euros al desenvolupament del seu 
programa d’atenció a persones amb malalties avançades i als seus 
familiars 

 
El Ministeri de Sanitat i l’Obra Social ”la 

Caixa” impulsen l’atenció psicosocial en les 
cures pal·liatives 

 

• Trinidad Jiménez, ministra de Sanitat i Política Social, i Isidre Fainé, 

president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, renoven l’acord per 

desenvolupar el programa d’atenció a persones amb malalties 

avançades i als seus familiars. 

• El programa de l’Obra Social ”la Caixa” ja ha atès 9.750 pacients i 

16.000 familiars de tot Espanya. El 45% dels malalts avançats que han 

rebut atenció psicosocial, emocional, psicològica i espiritual han reduït 

els nivells d’ansietat, depressió i insomni. 

• El Ministeri de Sanitat avala el contingut i la metodologia del programa 

i acorda amb l’Obra Social ”la Caixa” la creació d’una Comissió Mixta 

de Seguiment per vetllar per l’aplicació del programa i la generalització 

de l’atenció psicosocial dels malalts. 

• L’Obra Social ”la Caixa”, que dedica un pressupost d’11 milions d’euros 

al programa, amb la iniciativa pretén complementar el model actual de 

cures a les persones amb malalties avançades, basat principalment en 

l’atenció mèdica.  

 

Barcelona, 27 de maig de 2010. Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la 

Fundació ”la Caixa”, i Trinidad Jiménez, ministra de Sanitat i Política Social, han 

renovat el compromís de col·laboració de totes dues entitats en l’àmbit de les 

cures pal·liatives, dins del qual s’emmarca el programa de l’Obra Social ”la 

Caixa” dirigit a cobrir el dèficit d’atenció psicosocial a persones amb malalties 

avançades i als seus familiars.  

 



 

 

                                                                                                                

 

 

 

La iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa”, emmarcada en l’Estratègia de Cures 

Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut, ha atès, durant els primers quinze 

mesos de funcionament, 9.750 pacients i 16.000 familiars a tot Espanya. 

 

Mitjançant el projecte, la Fundació ”la Caixa” pretén complementar el model 

actual d’atenció a les persones amb malalties avançades a fi d’aconseguir una 

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

suport emocional, social i espiritual al pacient, com l’atenció al dol i el 

suport a les famílies i als professionals de les cures pal·liatives.  

 

El Ministeri de Sanitat i Política Social avala el contingut i la metodologia del 

programa. Mitjançant el conveni signat avui, es compromet a desenvolupar un 

pla d’accions conjuntes d’implementació, promoció i difusió d’aquest 

programa que formalitzarà a través dels instruments jurídics pertinents. En 

aquest sentit, ha acordat amb l’Obra Social ”la Caixa” la creació d’una Comissió 

Mixta de Seguiment per vetllar per la generalització de l’atenció psicosocial dels 

malalts. 

 

Model d’atenció dels equips multidisciplinars  

 

Mitjançant un concurs adreçat a organitzacions no lucratives (fundacions 

vinculades a hospitals i organitzacions del tercer sector), l’Obra Social ”la Caixa” 

va seleccionar i formar 30 equips de suport psicosocial (EAPS), que des del 

començament del 2009 treballen amb unitats de cures pal·liatives a tot Espanya. 

Els equips, que treballen tant a 64 hospitals de l'Estat, com a domicili, són 

multidisciplinars i estan formats per psicòlegs, treballadors socials, 

infermers i voluntaris.  

 

L’estructura del treball s’emmarca en els serveis d’atenció a malalts i familiars, 

suport al dol i als professionals de les cures pal·liatives. Els equips, entre 

altres activitats, duen a terme atenció directa als pacients i els familiars, 

interconsultes, participació en sessions clíniques i accions formatives i 

psicoeducatives. 

 

Les intervencions dels nous equips poden ajudar a transformar l’experiència del 

pacient i la família. En aquest sentit, acompanyar 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 aquest sentit, 

segons els resultats de la primera avaluació qualitativa, el 45% dels malalts 



 

 

                                                                                                                

 

 

 

avançats que han rebut atenció psicosocial, emocional, psicològica i espiritual 

ha reduït els nivells d’ansietat, depressió i insomni. 

 

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.  

 

      Pensant en les persones, més que mai 

 

”la Caixa” ha optat per reforçar, més que mai en aquests moments, el 

compromís amb les persones. En aquest sentit, l’Obra Social manté el 2010 un 

pressupost de 500 milions d’euros.  

 

El desenvolupament de programes de caràcter social, adequats a les necessitats 

més emergents en la conjuntura actual, acapara la major part de la inversió. La 

superació de la pobresa infantil, el foment de l’ocupació entre col·lectius 

amb dificultats, l’envelliment actiu i saludable de la gent gran, són, en aquests 

moments, juntament amb l’atenció a les persones amb malalties avançades, les 

quatre línies de treball prioritàries.  

 

A més d’aquestes línies de treball, l’entitat impulsa altres projectes dirigits a 

cobrir diferents carències socials: la prevenció del consum de drogues, l’accés 

a l’habitatge, la integració dels immigrats, el foment del voluntariat, la concessió 

de microcrèdits o la cooperació internacional. El suport a l’educació i la 

investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura 

completen els objectius essencials de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

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

      Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 


