
    

    

 
   
 

Nota de premsa 
 
En el marc d’una trobada amb mitjans de comunicació organitzada coincidint 
amb la constitució del nou institut 

 

Bill Gates reforça a CosmoCaixa Barcelona el 
seu compromís amb la salut global i el 
desenvolupament a través d’ISGlobal 

 
 

• Bill Gates, Copresident de la Fundació Bill i Melinda Gates, ha 
ratificat avui a CosmoCaixa Barcelona el seu compromís amb la 
lluita contra la pobresa i la millora de la salut global. Durant l’acte, 
Gates ha estat acompanyat per la Presidenta d’ISGlobal i Directora 
de l’Àrea Internacional de la Fundació “la Caixa”, SAR la Infanta 
Doña Cristina; pel Vicepresident d’ISGlobal Javier Solana; pel seu 
Director, Pedro Alonso, i per la Consellera de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, Marina Geli. 
 

• Creada l’any 2000 i amb seu a la ciutat de Seattle, la Fundació Bill i 
Melinda Gates és la primera fundació filantròpica del món per 
dotació pressupostària. El maig del 2006 va ser guardonada amb el 
Premi Príncep d’Astúries de Cooperació Internacional. En els últims 
anys ha promogut importants projectes en la lluita contra malalties 
com la sida, la malària i la tuberculosi. 

 
• ISGlobal contribuirà a enfortir la salut global mitjançant la 

generació, la gestió, la transmissió i l’aplicació del coneixement en 
aquest àmbit. La Fundació Bill i Melinda Gates és una de les entitats 
que col·laborarà en la governança i en les activitats d’aquest nou 
Institut. 

 
 
Barcelona, 4 de juny de 2010. El principal filantrop del món, Bill Gates, ha 
destacat, durant la seva trobada amb els mitjans de comunicació a 
CosmoCaixa Barcelona, la importància de mantenir un ferm compromís amb 



    

    

els més desfavorits del planeta, malgrat la complicada situació econòmica 
actual. La visita de Bill Gates és el primer esdeveniment públic organitzat per 
l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), constituït fa una setmana 
amb l’objectiu fundacional de millorar la salut global i trencar així el cercle 
viciós de malaltia i pobresa. 
 
ISGlobal és una iniciativa promoguda pel Govern d’Espanya, la Generalitat de 
Catalunya, la Fundació ”la Caixa”, la Universitat de Barcelona, l’Hospital Clínic 
de Barcelona i també per l’Institut Carlos Slim de la Salut (Mèxic), la Fundació 
Bill & Melinda Gates i el Nelson Mandela Children’s Fund. 
 
Durant la seva trobada amb els mitjans de comunicació, han acompanyat Bill 
Gates la Presidenta d’ISGLOBAL i Directora de l’Àrea Internacional de la 
Fundació ”la Caixa”, SAR la Infanta Cristina; el Vicepresident d’lSGlobal, 
Javier Solana; el seu Director, el Dr. Pedro Alonso i la Consellera de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, Marina Geli.  
 
 
ISGlobal, amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
 
L’any 2000 l’ONU va fixar, entre els seus Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni, tres metes directament relacionades amb la salut global: la reducció 
de la mortalitat infantil, la reducció de la mortalitat materna i la millora de la 
salut i la lluita contra el VIH, la malària, la tuberculosi i altres malalties que són 
un llast per al desenvolupament dels països més pobres. En línia amb aquests 
objectius, ISGlobal contribuirà a enfortir la salut global. 
 
En aquest sentit, el nou Institut vol convertir-se en un referent internacional en 
aquest camp, amb un enfocament innovador a partir de quatre àrees 
d’actuació: investigació, laboratori d’idees, anàlisi i prospectiva, i formació, 
assessoria i consultoria. 
 
 



    

    

 
 
Un compromís comú amb la vacunació infantil  
 
El Govern espanyol, la Fundació Bill i Melinda Gates i la Fundació ”la Caixa” 
mantenen una estreta relació de col·laboració. Les tres institucions donen 
suport decididament a la lluita contra la mortalitat infantil en països en vies de 
desenvolupament, conjuntament amb l’Aliança GAVI (Global Alliance for 
Vaccines and Immunisation). La Fundació ”la Caixa” destina a aquest objectiu 
una inversió total de 4 milions d’euros l’any. 
 
En el marc de la visita de Bill Gates a CosmoCaixa Barcelona, ha tingut lloc 
una reunió informativa entorn de l’Aliança Empresarial per a la Vacunació 
Infantil (AEVI), iniciativa innovadora de responsabilitat social corporativa 
liderada per la Fundació ”la Caixa” per vehicular fons de petites i mitjanes 
empreses cap a l’Aliança GAVI. Durant la reunió, representants de la Fundació 
”la Caixa” i la Fundació Bill & Melinda Gates han agraït als empresaris 
espanyols que participen en l’AEVI la seva implicació en aquesta causa. 
 
En aquesta trobada, SAR la Infanta Cristina, directora de l’Àrea Internacional, i 
el vicepresident del Consell Administratiu de GAVI Alliance, Dr. Jaime 
Sepúlveda, han agraït el compromís de les empreses espanyoles, que en dos 
anys han aportat gairebé 500.000 € a GAVI Alliance i han contribuït així a 
generalitzar l’accés de vacunes noves i infrautilitzades als països en vies de 
desenvolupament. 
 

Més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Sònia Oquendo. 934 046 056 / 676 063 617 soquendo@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo. 934 046 131/ 629 791 296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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