
 

 

 
Nota de premsa 

 

 
"la Caixa" ha immunitzat a més de 800.000 

nens a països de renda baixa de l'Àfrica  
 

 
• "la Caixa", a través de la seva Obra Social, es va convertir en 2008 a 

col·laboradora estratègica i primer soci privat a Europa de GAVI, aliança 
internacional dirigida a promoure la vacunació infantil als països de baixa 
renda. Des de llavors ha destinat 8 milions d'euros a la causa.  

 
• Juntament amb GAVI, "la Caixa" va impulsar l'Aliança Empresarial 

espanyola per a la Vacunació Infantil, una iniciativa de responsabilitat 
social empresarial pionera a Europa, que té per objectiu facilitar a totes 
les empreses espanyoles la possibilitat de col·laborar en aquest projecte 
solidari, garantint que les seves aportacions es destinen íntegrament a la 
vacunació de nens.  

 
• Fins al moment, l'Aliança Empresarial compta amb la contribució de 140 

empreses amb una recaptació de 513.492 euros. La iniciativa, que "la 
Caixa" canalitza a través de la seva àmplia xarxa d'oficines, persegueix 
col·laborar en la consecució del quart Objectiu de Desenvolupament del 
Mil·lenni en matèria de salut infantil, reduint la mortalitat infantil en dos 
terços abans de l'any 2015.  

 
•  GAVI Alliance és una institució creada l'any 2000 per facilitar l'accés a 

vacunes noves i millorar el sistema sanitari i la sostenibilitat a llarg 
termini en països de renda baixa amb l'objectiu de lluitar contra la 
mortalitat infantil.  

 
 
 

Barcelona, 16 d'agost de 2010.- "la Caixa" manté la seva posició com a primer soci privat 
europeu de la GAVI, aliança internacional adreçada a promoure la vacunació infantil als 
països de baixa renda, en el marc d'un projecte impulsat des de l'entitat financera per 
Isidre Fainé, President de "la Caixa" i de la Fundació "la Caixa".  
 
Lluitar contra la mortalitat infantil  
 
"La Caixa", a través de la seva Obra Social i, concretament, del Programa de Cooperació 
Internacional, manté la seva aportació anual a GAVI per facilitar l'accés a la vacunació 



infantil de nens menors de cinc anys en països de renda baixa. Aquesta ha estat d'un total 
de 8 milions d'euros entre 2008 i 2009, pendents d'una nova aportació en l'últim trimestre 
d'aquest any.  
 
Les donacions de l'Obra Social "la Caixa" i de les empreses patrocinadores de l'Aliança 
Empresarial el 2008 i 2009 es van destinar a la immunització de més de 800.000 nens 
amb la vacuna pentavalent que protegeix de malalties com ara la diftèria, el tètanus, la tos 
ferina, la pneumònia-meningitis i l'hepatitis B. Els països receptors de les aportacions van 
ser Camerun, Etiòpia, Mauritània, República Centreafricana i el Sudan nord (Darfur).  
 
El Programa de Cooperació Internacional de l'Obra Social "la Caixa" ha col·laborat, fins 
ara, en un total de 430 projectes de 61 països amb una aportació de més de 56 milions 
d'euros.  
 
"La Caixa" i GAVI Alliance  
 
GAVI Alliance és una institució creada l'any 2000 per facilitar l'accés a vacunes noves i 
millorar el sistema sanitari i la sostenibilitat a llarg termini en països de renda baixa amb 
l'objectiu de lluitar contra la mortalitat infantil. 
  
La majoria de morts infantils en aquests països són resultat d'una malaltia o d'una 
combinació de malalties que es podrien prevenir mitjançant tractaments no massa 
costosos, però que resulten molt eficaços, com són les vacunes.  
 
Els èxits assolits per GAVI són immensos: més de 257 milions de nens vacunats en 72 
països, evitant amb això 5,4 milions de morts, segons càlculs de l'Organització Mundial de 
la Salut.  
 
GAVI inclou els principals actors en el camp de la immunització, entre els quals hi ha 
governs de països tant desenvolupats com en vies de desenvolupament, l'OMS, UNICEF, 
el Banc Mundial, la indústria fabricant de vacunes de països tant desenvolupats com en 
vies de desenvolupament, agències tècniques i d'investigació, ONG's i la Fundació Bill i 
Melinda Gates.  
 
"La Caixa" és la caixa d'estalvis d'Europa, amb més de 5.300 oficines, la xarxa més 
extensa del sistema financer espanyol, i des dels seus orígens ve desenvolupant 
programes centrats en actuacions socials de manera coordinada entre l'àmbit financer i 
l'Obra Social .  
 
Aliança Empresarial espanyola per a la Vacunació Infantil  
 
La relació entre "la Caixa" i GAVI es remunta a l'any 2005 i es va reforçar el 2008, quan es 
va impulsar la creació d'una Aliança Empresarial a Espanya. Es tracta d'una iniciativa de 
responsabilitat social empresarial pionera a Europa, que busca contribuir al quart Objectiu 
de Desenvolupament del Mil·lenni, referit a la salut infantil: reduir la mortalitat en dos 
terços l'any 2015. L'aliança té per objectiu facilitar a les empreses espanyoles la 
possibilitat de col·laborar amb aquesta iniciativa solidària, garantint que les seves 
aportacions es destinen íntegrament a la vacunació de nens.  
 
 
140 empreses espanyoles ja han volgut sumar-se a l'aliança. Per seguir sumant esforços, 
"la Caixa" posa la seva àmplia xarxa d'oficines, -la més extensa del sector financer 



espanyol amb més de 5.300 oficines -, a disposició de les companyies espanyoles que 
vulguin adherir-se a aquesta causa.  
 
 
La credibilitat de "la Caixa" i els excel·lents resultats de la tasca de GAVI influeixen 
decisivament en el si de l'empresariat espanyol. A les empreses adherides se'ls facilita un 
distintiu i un diploma, segons el tipus de patrocini, que acredita el seu compromís amb 
aquesta iniciativa sanitària que promou GAVI. Hi ha tres categories de patrocini: Plata, Or i 
Platí (amb col·laboracions a partir de 1.000 €). El total de les aportacions rebudes supera 
els 500 mil euros.  
 
 
Gràcies a aquest projecte, les empreses poden canalitzar de manera adequada la seva 
preocupació i inquietud en l'àmbit de la solidaritat: el fet que se'ls ofereixi una acció 
concreta, recolzada per l'experiència de GAVI ha afavorit l'èxit obtingut fins ara.  
 
 
Per a més informació 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 
 

 

 


