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”la Caixa” ha acompanyat a Castella i Lleó 
més de 6.000 persones al final de la seva 

vida i més de 13.700 familiars  
 

El Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades 

celebra a Castella i Lleó la seva primera dècada amb un acte d’homenatge 

a les persones que el fan possible i, en especial, als pacients que van ser 

acompanyats 

 
 
 

 El programa s’implementa des de finals del 2008 en 128 hospitals i 

amb 133 equips d’atenció domiciliària a tot Espanya, a través d’una 

xarxa de 42 equips d’atenció psicosocial (EAPS), que proporcionen 

una atenció integral a les persones que es troben al final de la seva 

vida i als seus familiars, complementant la tasca dels serveis 

sanitaris. 

 

 A Castella i Lleó actua a set hospitals i vuit equips de suport 

d’atenció domiciliaria a través de dos EAPS que actuen a 

Salamanca, Valladolid, Àvila, Zamora i Burgos. Al llarg d’aquests 

deu anys, s’han atès 6.133 persones en situació de malaltia 

avançada i 13.763 familiars. 

 

 

 

 

 



  

 

Salamanca, 17 d’octubre de 2019. El Programa per a l’Atenció Integral a 

Persones amb Malalties Avançades de ”la Caixa” compleix els primers deu 

anys de trajectòria a Castella i Lleó havent atès 6.133 persones en situació 

de malaltia avançada i 13.763 familiars.  

 

Aquest matí s’han presentat les dades durant un esmorzar informatiu en el qual 

han intervingut el subdirector general de la Fundació Bancària “la Caixa”, Marc 

Simón; la directora de l’Àrea de Pobresa i Salut de la Fundació Bancària ”la 

Caixa”, Montse Buisán; el director científic del Programa per a l’Atenció 

Integral a Persones amb Malalties Avançades, Xavier Gómez-Batiste; el 

director territorial de CaixaBank a Castella i Lleó i Astúries, Marc Benhamou, i 

director de l’EAPS de Salamanca, Francisco Vara. Els han acompanyat tres 

persones ateses pel programa. 

 

Marc Simón ha destacat: «El programa s’ha convertit en un model sòlid, té el 

suport de la comunitat científica internacional i és molt ben valorat». En aquest 

sentit, el Consell d’Europa ha publicat recentment un informe en matèria de 

cures pal·liatives que fa una distinció al Programa per a l’Atenció Integral a 

Persones amb Malalties Avançades de ”la Caixa” com a servei exemplar en 

l’atenció social i espiritual.1  

 

 

10 anys acompanyant les persones en el tram final de les seves vides  

 

A escala global, el programa, emmarcat en l’Estratègia de Cures Pal·liatives 

del Sistema Nacional de Salut, s’implementa a través d’una xarxa d’equips 

d’atenció psicosocial (EAPS) distribuïts per tot l’Estat, i proporciona a les 

persones malaltes i als seus familiars una atenció càlida i personalitzada que 

complementa la tasca que les unitats de cures pal·liatives fan en hospitals i 

domicilis. La finalitat del programa és assolir una atenció integral basada en 

el suport emocional, social i espiritual a la persona malalta i als seus 

familiars, i també en l’atenció al dol, el suport a professionals de cures 

pal·liatives i l’acompanyament a càrrec de més de 1.000 voluntaris a tot 

Espanya. Avui, el programa s’implementa a 128 hospitals de tot Espanya i a 

133 unitats de suport domiciliari, a través de 42 EAPS formats per psicòlegs, 

treballadors socials, malalts, metges, agents pastorals i voluntaris. 

 

                                                      

1 The provision of palliative care in Europe. Doc. 14657. 29 October 2018. Committee on 

Social Affairs, Health and Sustainable Development, Parliamentary Assembly. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25057&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25057&lang=en


  

 

A Castella i Lleó el programa actua a set centres hospitalaris i vuit equips de 

suport d’atenció domiciliaria, a través de dos EAPS. 

 

Per una banda, l’EAPS Salamanca, que pertany a l’ACPD (Asociación para 

el Desarrollo de los Cuidados Paliativos y el Tratamiento del Dolor) 

treballa a l’Hospital Universitari de Salamanca – Los Montalvos, Hospital 

Universitario Río Hortega (Valladolid), Complejo Asistencial de Ávila, Complejo 

Asistencial de Zamora i a set equips d’atenció domiciliaria. L’EAPS, encapçalat 

pel doctor Francisco Vara, està format per cinc psicòlegs i dos treballadors 

socials. Al llarg dels 10 anys, aquest equip ha atès 5.013 pacients i 11.294 

familiars. 

 

Per altra banda, l’EAPS de Burgos, pertanyent a la Fundación Burgos por la 

Investigación de la Salud, intervé a l’Hospital Universitario de Burgos (HUBU), 

Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, Hospital Santiago Apóstol de 

Miranda de Ebro i a un equip de suport d’atenció domiciliaria. L’EAPS, dirigit pel 

doctor Javier Arias, compta amb dos psicòlegs i una treballadora social. Aquest 

es va posar en marxa l’any 2015, i des de llavors ha atès 1.120 pacients i 

2.469 familiars. 

 

Amb el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, 

les dimensions que milloren en els pacients són la psicològica, la social i 

l’espiritual. La primera avaluació científica del programa conclou que l’atenció 

psicosocial que s’hi ofereix respon a les necessitats de les persones malaltes 

ateses i que milloren en el 90 % els símptomes en l’àmbit anímic i psicològic. 

L’estudi estableix que el 92 % de les persones malaltes qualifiquen d’excel·lent 

o molt bona l’atenció rebuda, i que prop del 90 % asseguren que han pogut 

resoldre temes pendents (la majoria vinculats a la comunicació i la relació amb 

la família i l’entorn) gràcies a aquest suport. 

 

 

Perquè la vida continua sent vida fins al darrer instant 

 

Aquesta tarda tindrà lloc a la Capilla Colegio Arzobispo Fonseca de 

Salamanca un acte presidit pel subdirector general de la Fundació Bancària “la 

Caixa”, Marc Simón, en el qual es commemoraran els deu anys del Programa 

per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades. Es retrà 

homenatge als professionals, experts, familiars i voluntaris que el porten a 

terme i que hi participen, i especialment a les persones que ja no són entre 

nosaltres però formen part de la nostra vida. En la trobada es compartiran 



  

 

experiències, aprenentatges i eines per afrontar el tram final de la vida i l’etapa 

de dol. 

 

 

 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixaCAT / @ariadna_puign 

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