
 
 

Nota de premsa 

 

La infanta Cristina viatja a Moçambic com a 
presidenta d’ISGlobal per visitar projectes de 

promoció de la salut  
 

• SAR la infanta Cristina, presidenta de l’Institut de Salut Global de 
Barcelona (ISGlobal) i directora de l’Àrea Internacional de la 
Fundació ”la Caixa”, inicia un viatge a Moçambic amb la visita 
d’una iniciativa de desenvolupament socioeconòmic per enfortir la 
seguretat alimentària al districte de Manhiça (província de 
Maputo).  

 
• En el marc del viatge, la infanta Cristina visitarà els dies vinents 

altres projectes impulsats pel programa de Cooperació 
internacional de l’Obra Social ”la Caixa” a Moçambic, així com el 
Centre d’Investigació de la Salut de Manhiça, del que dirigeix el 
consell d’administració l’investigador Pedro Alonso, que 
presideix, alhora, ISGlobal.  

 
 

Barcelona, 4 de març de 2011. SAR la infanta Cristina, presidenta de l’Institut 
de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i directora de l’Àrea Internacional de la 
Fundació ”la Caixa”, ha iniciat avui un viatge de cinc dies per Moçambic amb la 
visita a un dels projectes impulsats pel programa de Cooperació internacional 
de la Fundació ”la Caixa” al país. Concretament, ha pogut conèixer de primera 
mà la iniciativa promoguda per l’ONG Cic-Batá al districte de Manhiça 
(província de Maputo) amb l’objectiu de desenvolupar l’autonomia alimentària 
d’aquesta zona del país africà.  
 
El projecte, al qual l’Obra Social ”la Caixa” destina 225.000 euros, té com a 
objectiu revitalitzar i enfortir l’autonomia alimentària del moviment camperol al 
districte, amb un enfocament basat en els principis de la sobirania alimentària. 
Les activitats comprenen la formació en administració, associacionisme i 
extensió agropecuària, la instal·lació de 30 sistemes de reg, juntament amb 
productes agrícoles, la compra de 42 parells de bous i les arades 
corresponents, la creació de quatre farmàcies veterinàries comunitàries i la 
promoció del comerç local.  



 
La infanta Cristina també visitarà altres iniciatives desenvolupades pel 
programa de Cooperació internacional de l’Obra Social ”la Caixa” al país africà, 
entre les quals destaca un programa de Beques de formació de dones 
africanes joves i el Centre d’Investigació en Salut de Manhiça, dirigit per Pedro 
Alonso, director, alhora, d’ISGlobal.  
 
El 7 de març, últim dia de l’estada a Moçambic, la infanta Cristina impartirà la 
conferència inaugural de la jornada anual sobre salut global que organitza la 
Fundació Manhiça, a la Facultat de Medicina de la Universitat Eduardo 
Mondlane. També visitarà les instal·lacions de telemedicina finançades per 
l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb la Fundació Clínic, i procedirà a 
lliurar els diplomes als professors i als professionals de la salut que han reforçat 
les competències de docència i investigació en les especialitats de 
farmacologia, patologia, microbiologia, parasitologia i salut pública, en el marc 
del projecte. 
 
Amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni  
 
ISGlobal és una iniciativa promoguda pel Govern d’Espanya, la Generalitat de 
Catalunya, l’Obra Social ”la Caixa”, la Universitat de Barcelona, l’Hospital Clínic 
de Barcelona i també l’Instituto Carlos Slim de la Salud (Mèxic), la Fundació Bill 
& Melinda Gates i el Nelson Mandela Children’s Fund. Els objectius del nou 
Institut coincideixen amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni; en 
concret, amb els relacionats amb la salut: 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 influeixen en el desenvolupament 
dels països més pobres.  
 

El programa de Cooperació internacional de l’Obra Social ”la Caixa” se 
suma, des de l’any 1997, al compromís solidari de contribuir a eradicar la 
pobresa mitjançant la promoció i el suport del desenvolupament socioeconòmic 
sostenible de les poblacions més vulnerables de l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica 
Llatina. Concretament, ha col·laborat en un total de 437 projectes de 62 països 
amb una aportació de més de 56 milions d’euros.  

Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
Sala de premsa multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


