
 
 

 
 

 
Nota de premsa 

 
 
Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, i Dagfinn Høybråten, 
president del consell directiu de GAVI Alliance, renoven el compromís per 
contribuir a eradicar la mortalitat infantil 

 

”La Caixa” impulsa la vacunació infantil als 
països en desenvolupament amb una nova 

aportació de 4 milions d’euros 
 

• ”La Caixa”, a través de l’Obra Social, el 2008 va esdevenir 
col·laboradora estratègica i primer soci privat a Europa de GAVI, una 
aliança dedicada a promoure la vacunació infantil als països de renda 
baixa.  

 
• Més de 142 empreses s’han adherit fins ara a l’Aliança Empresarial 

espanyola, encapçalada per ”la Caixa”, una iniciativa de responsabilitat 
social empresarial pionera a Europa, que canalitza les aportacions a 
GAVI i que ja ha recaptat més de 650.000 euros. 

 
• La iniciativa, que ”la Caixa” canalitza mitjançant la seva àmplia xarxa 

d’oficines, pretén col·laborar a assolir el quart Objectiu de 
Desenvolupament del Mil·lenni en matèria de salut infantil, que vol 
reduir la mortalitat infantil en dues terceres parts abans del 2015.   
 

• GAVI Alliance és una institució creada l’any 2000 amb la missió de 
salvar la vida d’infants i protegir la salut de la població augmentant 
l’accés a la vacunació als països més pobres del món. Amb l’objectiu de 
lluitar contra la mortalitat infantil, es vol facilitar l’accés a vacunes 
noves i millorar el sistema sanitari i la sostenibilitat a llarg termini als 
països de renda baixa. 

 
 

Barcelona, 4 d’octubre de 2011. Jaume Lanaspa, director general de la Fundació 
”la Caixa”; Dagfinn Høybråten, president del consell directiu de GAVI Alliance, 
líder del Partit Democratacristià i exministre de Sanitat i Treball i Afers Socials de 
Noruega; SAR la Infanta Cristina, directora de l’Àrea Internacional de la Fundació 
”la Caixa”, i Joe Cerrell, director de la Fundació Bill i Melinda Gates a Europa, han 
signat avui a Barcelona el compromís de ”la Caixa” per col·laborar en l’eradicació 
de la mortalitat infantil amb una aportació de 4 milions d’euros a GAVI el 2011 i el 

2012. En total, seran 15 milions d’euros invertits des del 2008 que faran possible 
la immunització de més de 2 milions d’infants de països de renda baixa. 

 



 

D’aquesta manera, ”la Caixa” manté la seva posició com un dels socis privats 
europeus més destacats de l’organització internacional, 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”.  
 
La relació entre totes dues organitzacions es remunta al 2005 i es va reforçar el 
2008, quan es va impulsar la creació d’una Aliança Empresarial a Espanya a favor 
de la vacunació infantil als països més pobres.  
 
Aquesta iniciativa de responsabilitat social corporativa pionera a Europa té 
l’objectiu de facilitar a les grans empreses espanyoles la possibilitat de col·laborar 
amb aquesta iniciativa solidària, i garanteix que les seves aportacions es destinen 
íntegrament a la vacunació d’infants. Ja són 142 empreses les que han volgut 
formar part d’aquesta primera coalició mundial entre el sector públic i el privat per 
lluitar contra la mortalitat infantil als països en desenvolupament, a fi d’estendre-hi 
l’accés a les vacunes i la seva qualitat. 

 
La lluita contra la mortalitat infantil 

 
“La Caixa”, a través de l’Obra Social, manté la seva aportació anual a GAVI per 
facilitar l’accés a la vacunació d’infants fins a cinc anys als països de renda baixa. 
El total invertit des del 2008 ha estat de 15 milions d’euros. 

 
Gràcies a les donacions de l’Obra Social ”la Caixa” i de les empreses 
patrocinadores de l’Aliança Empresarial, fins ara més d’1,5 milions d’infants han 

rebut la vacuna pentavalent (diftèria, tètanus, tos ferina, pneumònia-meningitis i 
hepatitis B) al Camerun, Etiòpia, Mauritània, Moçambic, la República 
Centreafricana i el Sudan (Darfur). 
 
Les aportacions de l’Obra Social i l’Aliança Empresarial durant els propers dos anys es 
destinaran a administrar la vacuna pneumocòccica a Hondures i Nicaragua (2011) 

i Bolívia, Hondures i Nicaragua (2012). 

 
La malaltia pneumocòccica és la causa principal de la pneumònia, el primer factor de 
mortalitat entre els menors de cinc anys. Per cada infant que mor de pneumònia en 

un país desenvolupat, en moren 2.000 als països en desenvolupament. 

 
La pneumònia mata cada any 1,6 milions d’infants aproximadament, més que la 
sida, la malària i la tuberculosi juntes. 
  
Les noves vacunes pneumocòcciques són vacunes molt complexes que, d’altra 
manera, en el passat podien haver necessitat més de deu anys per arribar a la 
població infantil dels països més pobres del món.  
 



Els països llatinoamericans han estat entre els primers que han participat en el 
llançament mundial d’aquesta innovadora i eficaç vacuna. Hondures i Nicaragua són 
els primers països que han introduït la vacuna pneumocòccica, i Bolívia ho farà d’aquí 
a poc temps.  
 

Així mateix, no fa gaire s’ha anunciat que la Fundació ”la Caixa” serà el primer donant 
privat fora del Regne Unit per al “Matching Fund”, una iniciativa impulsada per la 
Fundació Bill i Melinda Gates i el Govern britànic per fomentar la participació del 
sector privat en vacunes i immunització.  

 
La Fundació Bill i Melinda Gates ha garantit a GAVI 50 milions de dòlars destinats a 
igualar, mitjançant aportacions paral·leles, tots els fons donats a GAVI per part del 
sector privat. 

 

“La Caixa” i  GAVI Alliance 

 
GAVI Alliance és una institució creada l’any 2000 per facilitar l’accés a vacunes 
noves i infrautilitzades i millorar el sistema sanitari i la sostenibilitat a llarg termini 
als països de renda baixa, amb l’objectiu de lluitar contra la mortalitat infantil. Des 
de la seva creació, GAVI calcula que s’han evitat 5,4 milions de morts prematures. 
A més a més, l’organisme internacional ha contribuït a desenvolupar vacunes més 
eficients a un preu més baix, i per tant ha fet que siguin més accessibles per a 
aquests països, alhora que ha impulsat aquestes economies emergents i les ha 
encoratjat a invertir en nous mercats. 

 
Aquesta aliança inclou els principals actors en el camp de la immunització, entre 
els quals hi trobem governs de països tant desenvolupats com en 
desenvolupament, l’OMS, la Unicef, el Banc Mundial, la indústria fabricant de 
vacunes de països tant desenvolupats com en desenvolupament, agències 
tècniques i de recerca, ONGs i la Fundació Bill i Melinda Gates. 
 

Entre els seus socis principals hi ha ”la Caixa”, que des dels seus orígens ha 
desenvolupat programes centrats en actuacions socials de manera coordinada 
entre l’àmbit financer i l’Obra Social. La seva col·laboració s’emmarca en el 
Programa de Cooperació Internacional de l’entitat, que fins avui ha col·laborat en 
un total de 459 projectes a 62 països amb una aportació de més de 65 milions 

d’euros.  

 

142 empreses espanyoles compromeses  

 

En tres anys d’existència, l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil que lidera 
”la Caixa” i que pretén contribuir al quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni, 
referit a la salut infantil (reduir la mortalitat en dues terceres parts l’any 2015), ha 
obtingut una resposta afirmativa de més de 142 empreses de tot Espanya i l’interès 
de moltes altres, i ha recaptat més de 650.000 euros. 



 
Gràcies a aquest projecte, les empreses poden canalitzar de manera adient la seva 
preocupació i inquietud en l’àmbit de la solidaritat: el fet que se’ls ofereixi una acció 
concreta, recolzada per l’experiència i el prestigi internacional de GAVI, ha afavorit 
l’èxit obtingut fins ara. 
 
 
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@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


