
    

 
 
 

 

Nota de premsa 

 
ISGlobal Barcelona acull el Secretariat 

Internacional de “La Dècada de les Vacunes”, un 
projecte global de vacunació impulsat pels líders 

mundials en salut  
 

• L’Institut de Salut Global de Barcelona, liderat per la Fundació “la Caixa”, ha estat 

seleccionat per acollir el Secretariat Internacional de “La Dècada de les Vacunes”, 

en el marc de la seva contribució per enfortir la salut global a partir de quatre 

àrees d’actuació: recerca; laboratori d’idees; anàlisi i prospectiva, i formació, 

assessoria i consultoria.  

 

• L’Organització Mundial de la Salut (OMS), UNICEF, la Fundació Bill i Melinda 

Gates i l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units 

(NIAID) han impulsat aquest Pla d’Acció Global de Vacunació per contribuir a 

garantir la supervivència en les poblacions més vulnerables.  

 

• Les vacunes són el principal instrument per eradicar la mortalitat infantil. Els 

esforços internacionals realitzats des del 1990 han aconseguit reduir la mortalitat 

un 30% i evitar així 5,4 milions de morts. La nova iniciativa pretén multiplicar 

aquests resultats en els pròxims anys.  

 
• Amb el mateix objectiu, la Fundació ”la Caixa” lidera a Espanya l’impuls de la 

vacunació infantil. Fins al moment, l’entitat ha aportat 11 milions d’euros que han 

permès la immunització d’1,2 milions d’infants al Camerun, Etiòpia, Mauritània, el 

Sudan i la República Centreafricana amb la vacuna pentavalent (diftèria, tètanus, 

tos ferina, pneumònia-meningitis i hepatitis B). 

 
Barcelona, 10 de desembre de 2010. El director de l’Institut de Salut Global de 

Barcelona, Pedro Alonso, ha presentat avui a CaixaForum Barcelona “La Dècada de les 

Vacunes”. Un Pla d’Acció Global de Vacunació impulsat pels líders mundials en salut per 
intensificar la coordinació en el si de la comunitat internacional dedicada a la vacunació, i del 
qual ISGLOBAL Barcelona gestionarà el Secretariat Internacional.  

 
 

 

 



    

 

Impulsat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), UNICEF, l’Institut Nacional d’Al·lèrgies 
i Malalties Infeccioses dels Estats Units (NIAID) i la Fundació Bill i Melinda Gates, aquest Pla 
d’Acció Global de Vacunació es fonamentarà en els èxits de les campanyes actuals amb la 

finalitat d’assolir objectius clau en el descobriment, el desenvolupament i la distribució de 

vacunes essencials per a la supervivència en les poblacions més vulnerables dels 
països més pobres del món al llarg de la dècada vinent.  

 
En aquest sentit, permetrà més coordinació entre totes les parts implicades —governs 
nacionals, organitzacions multilaterals, societat civil, sector privat i organitzacions 

filantròpiques— i identificarà estratègies en situacions crítiques, problemes de recursos i 
altres carències que cal solucionar per fer realitat el potencial de les vacunes en el salvament 
de vides.  

 
“Les vacunes són miraculoses”, explica el doctor Pedro Alonso, que ha estat nomenat 

codirector del Comitè Executiu i de la Secretaria de la nova iniciativa internacional. 

“Per només uns quants dòlars per infant prevenen malalties i discapacitats durant tota la 

vida. Ens hem d’assegurar que la gent comprèn que les vacunes són una de les millors 

inversions en salut.” 

 
El projecte de col·laboració “La Dècada de les Vacunes” té previst finalitzar la tasca cap a 
mitjan 2012, moment en el qual totes les parts implicades en la vacunació s’hauran 

d’encarregar d’aplicar el pla d’acció.  

 

Un compromís comú amb la vacunació infantil  

 

La Fundació ”la Caixa” lidera a Espanya l’impuls de la vacunació infantil en països en 
vies de desenvolupament a través del seu Programa de Cooperació Internacional, i amb 

aquest objectiu ha destinat un total d’11 milions d’euros al finançament de vacunes a través 
de l’Aliança GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation). Com a resultat, a finals 
de l’any 2011 s’hauran vacunat 1,2 milions d’infants del Camerun, Etiòpia, Mauritània, el 

Sudan (Darfur) i la República Centreafricana, que quedaran immunitzats amb la vacuna 
pentavalent (diftèria, tètanus, tos ferina, pneumònia-meningitis i hepatitis B).  

 
A més, l’any 2008 ”la Caixa” va impulsar la creació d’una Aliança Empresarial a Espanya 

per facilitar a les empreses espanyoles la possibilitat de col·laborar amb aquesta iniciativa 
solidària, tot garantint que les aportacions que s’hi fan es destinen íntegrament a la 

vacunació d’infants. Una iniciativa de responsabilitat social corporativa pionera a Europa en 
la qual ja han participat 140 empreses, amb una recaptació que puja a 500.000 euros. 
 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 
fites relacionades directament 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 dificulten el desenvolupament dels països més pobres. En 
línia amb aquests objectius, ISGlobal Barcelona, impulsat aquest 2010, té com a objectiu 
principal millorar la salut de les poblacions més vulnerables i trencar el cercle viciós de 

malaltia i pobresa en què aquestes es troben atrapades.  

 
En aquest sentit, el nou Institut, presidit per SAR la Infanta Cristins, directora de l’Àrea 

Internacional de la Fundació “la Caixa”, pretén esdevenir un referent internacional en aquest 
camp, amb un enfocament innovador a partir de quatre àrees d’actuació: recerca; laboratori 

d’idees; anàlisi i prospectiva, i formació, assessoria i consultoria.  

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 

Marina Teixidó. 93 404 40 92 / 608 09 90 23 mteixido@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo. 93 404 61 31 / 629 79 12 96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de premsa multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

www.isglobal.es  

 

    

    


