
 

A través del Programa de Cooperació Internacional 

”la Caixa” obre un compte per als damnificats 
per la crisi alimentària de la Banya d’Àfrica amb 

una aportació inicial de 100.000 euros 

• ”la Caixa” ha obert un compte corrent amb la finalitat de canalitzar 
els donatius de tots els ciutadans i les ciutadanes que vulguin 
contribuir a pal·liar la greu crisi humanitària que pateix la Banya 
d’Àfrica. L’Obra Social ”la Caixa” ha fet una donació inicial de 
100.000 euros i n’aportarà un d’addicional per cada 10 que els 
ciutadans ingressin en el compte. 

 
• La iniciativa s’emmarca en l’apartat d’Emergències i Acció 

Humanitària impulsat pel Programa de Cooperació Internacional de 
l’Obra Social ”la Caixa” com a resposta a catàstrofes de grans 
dimensions.  

 
El número de compte és 2100 0900 90 02 11339040. 

Barcelona, 26 de juliol de 2011. La Banya d’Àfrica pateix la pitjor sequera 
dels últims seixanta anys, segons dades de l’Organització de les Nacions 
Unides (ONU). Una situació de crisi humanitària que pateixen més de 12 
milions de persones. La sequera afecta en particular Djibouti, Etiòpia, Kenya, 
Somàlia i Uganda, i agreuja les conseqüències extremes derivades de 
dècades de conflictes armats i l’èxode de refugiats a la zona. Fruit d’aquesta 
situació, l’ONU ha declarat oficialment per primera vegada al segle XXI la 
situació de crisi alimentària a dues regions del sud de Somàlia, Bakool i Baix 
Shabele.  

Dins el programa d’Emergències i Acció Humanitària, l’Obra Social ”la Caixa” 
ha obert, amb una donació de 100.000 euros, un compte corrent en el qual els 
ciutadans poden fer aportacions per pal·liar aquesta situació. L’entitat, a més, 
es compromet a incrementar la quantitat esmentada en un euro per cada 10 
que s’ingressin en el compte. 
 
Els últims anys, l’Obra Social ”la Caixa” ha dedicat una atenció creixent a les 
víctimes de desastres naturals, conflictes armats, crisis oblidades i altres 



situacions que requereixen assistència humanitària. Per esmentar-ne alguns 
casos, l’entitat va aprovar donacions arran de catàstrofes com ara el 
terratrèmol d’Haití (2010), el cicló Nargis a l’illa asiàtica de Myanmar (2008), el 
terratrèmol de la regió xinesa de Sichuan (2008), el sisme del Perú (2007), 
l’huracà Stan a Hondures (2005) i el tsunami del sud-est asiàtic (2004).  
 
El compte de l’Obra Social ”la Caixa” a favor dels damnificats pel terratrèmol 
d’Haití va recaptar un total de 3,8 milions d’euros, 800.000 dels quals van ser 
aportats per la mateixa entitat.  

 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó. Tel. 93 404 40 92 – mteixido@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo. Tel. 629 79 12 96 – jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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