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”la Caixa” ha acompanyat a Catalunya més
de 36.000 persones al final de la seva vida i
més de 48.700 familiars
Aquesta tarda tindrà lloc a CaixaForum Barcelona l’acte de commemoració
dels 10 anys del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties
Avançades en el que es retrà homenatge a les persones que el fan possible i,
en especial, als pacients i familiars atesos.

•

El Programa 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.

• A Catalunya, s’implementa en 33 hospitals i centres sociosanitaris i
en 42 equips d’atenció domiciliaria, a través de nou EAPS que
pertanyen a vuit entitats de les quatre províncies formats per
psicòlegs, treballadors socials, metges, agents pastorals i
voluntaris.
• El president de la Fundació Bancària “la Caixa” i impulsor
d’aquesta iniciativa, Isidre Fainé, afirma que el Programa genera
consciència social sobre «el dret humà de rebre un
acompanyament de qualitat. Perquè la mort forma part de la vida, i
sentir-nos preparats i estimats abans de morir és tant o més
necessari que davant de qualsevol altra situació vital».

Barcelona, 18 de novembre 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 Catalunya havent atès 36.069 persones al final de la
seva vida i 48.754 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, Xavier Gómez –
Batiste; el director de l’Àrea Sanitària del Grup Mutuam, Josep Ballester, i la
psicòloga de l’EAPS Vilaniu Tarragona, Imma Lillo. Els han acompanyat
pacients i familiars atesos pel programa.
Aquesta tarda tindrà lloc a CaixaForum Barcelona l’acte de commemoració dels
10 anys del Programa a Catalunya en el que es retrà homenatge als
professionals, experts, familiars i voluntaris que el fan possible, i
especialment als pacients i familiars atesos. En la trobada es compartiran
experiències, aprenentatges i eines per afrontar el tram final de la vida i l’etapa
de dol.
En paraules del president de la Fundació Bancària “la Caixa” i impulsor del
Programa, Isidre Fainé: «Aquest és un programa amb un rerefons essencial.
Perquè més enllà de l’atenció integral, única i innovadora que ofereix, genera
consciència social a l’hora de normalitzar i destacar el dret humà de rebre
un acompanyament de qualitat. Perquè la mort forma part de la vida, i sentirnos preparats i estimats abans de morir és tant o més necessari que davant de
qualsevol altra situació vital».
10 anys acompanyant les persones en el tram final de les seves vides
A escala global, el programa, emmarcat dins 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.

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 més de 200
professionals (psicòlegs, treballadors socials, metges, agents pastorals i
voluntaris). Al llarg d’aquesta dècada han estat atesos 175.489 pacients i
239.829 familiars.
A Catalunya, el Programa l’implementen EAPS que pertanyen a vuit entitats
socials i que actuen en 33 hospitals i centres sociosanitaris i en 42 equips
d’atenció domiciliaria. La distribució és la següent:
EAPS Mutuam Barcelona: Hospital del Mar, Hospital Universitari Vall d’Hebron
Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Centre Fòrum + 16
equips de suport domiciliari
EAPS Parc Sanitari Sant Joan de Déu: Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Hospital Universitari
de Bellvitge, Hospital de Viladecans, Centre sociosanitari d’Esplugues + 2 equips de suport
domiciliari
EAPS Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls: Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital del
Mar, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, , Corporació de Salut del Maresme i la Selva,
Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital Mutua de Terrassa + 1 equip de suport domiciliari
EAPS Fundació Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró: Hospital de Mataró, Hospital
Comarcal Sant Jaume de Calella, Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena + 3 equips de suport
domiciliari
EAPS Creu Roja Granollers: Fundació Hospital Asil de Granollers, Fundació Santa Susanna
de Caldes de Montbui+ 2 equips de suport domiciliari
EAPS Consorci Sanitari Garraf: Hospital Anoia, Centre Sociosanitari Ricard Fortuny,, Hospital
Sant Camil, Hospital Sant Antoni Abad + 2 equips de suport domiciliari
EAPS Mutuam Girona: Hospital Universitari Josep Trueta, Hospital Sociosanitari Mutuam,
Centre Sociosanitari La República, Hospital Santa Caterina + 2 equips de suport domiciliari
EAPS DomusVi Lleida: Centre Sociosanitari Jaume Nadal Meroles, Hospital Santa Maria,
Hospital Comarcal del Pallars + 7 equips de suport domiciliari
EAPS Fundació Vilaniu Tarragona: Pius Hospital de Valls, Hospital Joan XXIII de Tarragona,
Centre Sociosanitari Francolí de Tarragona, Hospital de la Santa Creu de Jesús de Tortosa,
Centre Sociosanitari Sant Joan de Reus + 7 equips de suport domiciliari

Perquè la vida continua sent vida fins al darrer instant
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.
10 anys després el Programa s’ha convertit en un model sòlid que ha rebut el
suport de la comunitat científica internacional. El Consell d’Europa va publicar
a finals del 2018 un informe en matèria de cures pal·liatives que el reconeix
com a servei exemplar en l’atenció social i espiritual.1
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