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El nou espai oferirà servei a pacients i familiars 
 

La Fundació ”la Caixa” i l’hospital Clínic 
Barcelona inauguren un espai per a les 

persones amb malalties avançades  
i els seus familiars 

 

• L’Espai Fundació ”la Caixa” d’Atenció Integral està adreçat a 
pacients que es troben en un procés de malaltia avançada i als seus 
familiars. Es tracta d’un lloc acollidor que contribueix a generar 
benestar i reduir l’estrès oferint un espai d’intimitat. Les persones 
ingressades i els seus acompanyants poden rebre atenció emocional 
i apropar-se al confort de “sentir-se com a casa”. 
 

• El nou espai s’emmarca dins del Programa per a l’Atenció Integral a 
Persones amb Malalties Avançades de la Fundació ”la Caixa” i 
s’ubica a la unitat d’oncologia mèdica de l’hospital Clínic Barcelona. 
 

• «Aquest és un programa amb un rerefons molt transcendent. Perquè 
més enllà de l’atenció integral a les persones amb malalties 
avançades, genera consciència social a l’hora de posar en valor el 
dret humà de rebre un acompanyament de qualitat. A la vida sempre 
és molt important sentir-se estimat, i encara ho és més en 
circumstàncies adverses com la malaltia», ha destacat Isidre Fainé, 
president de la Fundació ”la Caixa”.  
 
 

Barcelona, 20 de gener de 2023.- El president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre 
Fainé, i el director general de l’hospital Clínic Barcelona, Josep M. Campistol, 
han visitat el nou Espai Fundació ”la Caixa” d’Atenció Integral, ubicat en la 
unitat d’oncologia mèdica del centre. D’aquesta manera, s’afegeix una nova 
infraestructura assistencial en el marc del Programa per a l’Atenció Integral a 
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Persones amb Malalties Avançades de la Fundació ”la Caixa”, desenvolupat des 
de 2019 en col·laboració amb l’hospital Clínic. 

Aquest espai està concebut com un entorn d’humanització de la salut, que posa 
de relleu la importància de tenir cura de les dimensions emocionals, socials i 
espirituals en un moment d’especial vulnerabilitat. 

Aquí, l’Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS), amb la col·laboració del personal 
sanitari de la mateixa unitat, ofereix informació, suport i acompanyament a 
totes les persones que es troben amb malalties cròniques avançades.  

Des del 2019 el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties 
Avançades de la Fundació ”la Caixa” és present a l’hospital Clínic on s’ha atès 
2.302 pacients i 1.973 familiars. Durant 2022, l’EAPS ha acompanyat a 803 
persones amb malalties avançades i 671 familiars.  

«Aquest és un programa amb un rerefons molt transcendent. Perquè més enllà 
de l’atenció integral a les persones amb malalties avançades, genera 
consciència social a l’hora de posar en valor el dret humà de rebre un 
acompanyament de qualitat. A la vida sempre és molt important sentir-se 
estimat, i encara ho és més en circumstàncies adverses com la malaltia», ha 
destacat Isidre Fainé, president de la Fundació ”la Caixa”.  

«Aquest espai permet crear un entorn d’intimitat i confort per als pacients i els 
seus familiars. Cerquem oferir totes les atencions possibles amb un equip de 
professionals experts en la cura de les persones en aquests moments tan difícils. 
El Clínic impulsa des de fa molt de temps un programa global d’atenció persones 
amb malalties avançades, i aquest és un pas molt important que ha estat possible 
gràcies a la col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”», ha puntualitzat Josep M. 
Campistol, director general de l’hospital Clínic Barcelona. 

Gràcies a l’Espai Fundació ”la Caixa” d’Atenció Integral es complementa i 
potencia l’atenció pal·liativa que duu a terme l’equip sanitari. Es tracta d’un entorn 
que proporciona confort i genera benestar. Ha estat creat amb els objectius 
següents: 

• Oferir un espai còmode i privat a la planta d’hospitalització per a l’atenció 
del suport a pacients i els seus familiars.                        

• Promoure la relació interpersonal del pacient i la seva família. 
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• Oferir un espai per a activitats grupals organitzades per professionals i/o 
el voluntariat. 

Aquest és el sisè Espai Fundació ”la Caixa” d’Atenció Integral instal·lat en un 
centre hospitalari. La resta estan ubicats al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf 
de Sant Pere de Ribes, a l’Hospital Los Montalvos de Salamanca, a l’Hospital 
San Juan de Dios de Santurce, a la Fundación Instituto San José- Hermanos 
San Juan de Dios i al Centro Asistencial San Camilo de Madrid. 

La instal·lació permet trencar temporalment amb les vivències de la malaltia en 
un entorn nou i diferent, obert a la distracció de les problemàtiques en què els 
submergeix l’experiència de l’hospitalització. 

 

Un acompanyament integral  

El Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la 
Fundació ”la Caixa” va néixer l’any 2008 amb la missió de complementar el model 
d’atenció a persones amb malalties avançades per aconseguir cobrir tant 
l’esfera emocional, social i espiritual del pacient i la seva família, com 
l’atenció al dol i el suport als professionals. Des de la posada en marxa, s’ha 
consolidat amb un model d’atenció integral pioner i en innovació constant. 

A Catalunya, el Programa ha acompanyat més de 130.000 persones: 63.414 
pacients i 74.926 familiars. En el global d’Espanya, ha atès més de 600.000 
persones: 267.057 pacients i 346.905 familiars. 

Les avaluacions qualitatives realitzades de la mà del director científic del 
programa, Xavier Gómez Batiste, conclouen que l’atenció psicosocial oferta 
respon a les necessitats i millora en el 90 % els símptomes emocionals 
provocats per la malaltia. L’estudi estableix que el 92 % de les persones 
malaltes qualifiquen d’excel·lent o molt bona l’atenció rebuda, i prop del 90 % 
asseguren que han pogut resoldre temes difícils (la majoria d'ells, de 
comunicació i de relació amb la família i el entorn) gràcies a aquest suport. 

Arran de la pandèmia, el 2021 el programa va ampliar el seu àmbit d’actuació a 
residències, que també inclou el suport en casos especialment complexos, així 
com la formació dels professionals amb l’objectiu de millorar l'atenció. 
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En total, el Programa s’implementa a 135 centres sanitaris, 140 equips 
domiciliaris i 145 residències de tot Espanya, a través de 45 Equips d’Atenció 
Psicosocial (EAPS) formats per més de 284 psicòlegs, treballadors socials, 
infermers, metges, agents pastorals i voluntaris. La Fundació “la Caixa” treballa 
en l’ampliació del programa fins als 65 equips, per tal de donar cobertura a totes 
les províncies.  
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