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Nota de premsa 

 
En vigílies del clàssic, les fundacions dels dos clubs col·laboren juntes 

en una acció solidària impulsada per l'entitat financera 
 

L’Obra Social “la Caixa”, la Fundació del 
Reial Madrid i la Fundació FC Barcelona 
uneixen esforços contra la fam a l’Àfrica 

 

• Per tal de contribuir a pal·liar la crisi humanitària de la Banya d'Àfrica, 
l'Obra Social "la Caixa", en col·laboració amb les fundacions del Reial 
Madrid i del FC Barcelona, ha posat en marxa una campanya de 
captació de fons, les aportacions de la qual es destinaran íntegrament 
a tres projectes d’ UNICEF, ACNUR i la FAO a les zones afectades. 

 
• L'Obra Social "la Caixa" obre el compte solidari, eix central de la 

campanya, amb una aportació de 100.000 euros. Per la seva banda, les 
fundacions dels dos clubs han cedit material exclusiu per a promoure 
mitjançant un sorteig la participació dels ciutadans en la campanya. 

 
• El número de compte és el 2100-0900-91-0211634155, i les aportacions 

es poden realitzar des d'avui 9 de desembre, vigília del derbi, i Dia 
Internacional dels Drets Humans, fins al pròxim 22 d'abril de 2012, dia 
del partit de tornada, a través de la URL de la campanya: 
www.juntsxafrica.com i també a les oficines i canals electrònics de "la 
Caixa". 

 
• La iniciativa s'emmarca en el programa de Cooperació Internacional de 

l'Obra Social "la Caixa" i el seu compromís de contribuir a pal·liar el 
sofriment de les víctimes de les crisis humanitàries. Àfrica pateix la 
pitjor sequera dels últims 60 anys, amb més de tretze milions de 
persones afectades. 

 
Madrid, 9 de desembre del 2011.- Jaume Lanaspa, director executiu de l'Obra 
Social "la Caixa"; Emilio Butragueño, director de Relacions Institucionals del Reial 
Madrid, i Carles Rexach, assessor del president del FC Barcelona, han presentat a 
CaixaForum Madrid la Campanya d'Emergència Humanitària a la Banya d'Àfrica 
Junts per Àfrica, que posen en marxa les tres institucions. L'acció s'ha simbolitzat 
amb un partit solidari de futbolí al CaixaForum Madrid. 



 
 
 
 
 
  

 

 
 
L'Obra Social "la Caixa" obre un compte solidari, eix central de la campanya, amb 
una aportació de 100.000 euros. Amb el número 2100-0900-91-0211634155, el 
compte estarà obert a disposició de la solidaritat dels ciutadans a partir d'avui 9 de 
desembre, vigília del derbi Reial Madrid-Barça, fins el 22 d'abril de 2012, dia del 
partit de tornada. Aquests podran realitzar les seves aportacions a través de la 
URL de la campanya: www.juntsxafrica.com, i també a través les oficines i els 
canals electrònics de "la Caixa" (web Línia Oberta i caixers automàtics). 
 
Per la seva banda, les fundacions dels dos clubs han cedit material exclusiu 
signat pels jugadors més carismàtics i representatius dels dos equips (per exemple 
unes botes de Ronaldo, unes botes de Messi, uns guants de Valdés, samarretes i 
pilotes), per promoure mitjançant un sorteig la participació del màxim nombre 
de persones. El sorteig, obert també del 9 de desembre al 22 d'abril i en el que 
s'accedeix a través de l'URL de la campanya, es realitzarà davant notari el 14 de 
maig de 2012. 
 
L’import final que es recapti anirà destinat íntegrament a fer front a les 
necessitats més urgents a la Banya d'Àfrica, i concretament a tres projectes 
d’UNICEF, ACNUR i la FAO, amb l'objectiu de pal·liar la crisi humanitària 
provocada per la pitjor sequera en els últims 60 anys. Actualment aquesta situació 
amenaça a més de tretze milions de persones i, especialment, a les que 
resideixen a les regions i països de Djibouti, Etiòpia, Kenya, Somàlia i Uganda, 
on a més s'han agreujat els conflictes armats i l'èxode de refugiats. 
 
Sumant esforços 
 
En els últims anys, l'Obra Social "la Caixa", a través del seu programa de 
Cooperació Internacional, està dedicant una atenció creixent a les víctimes de 
desastres naturals, conflictes armats, crisis oblidades i altres situacions que 
requereixen d'assistència humanitària. Per citar alguns casos, l'entitat va liderar 
campanyes de solidaritat ciutadana arran de catàstrofes com el terratrèmol a Haití 
(2010), el cicló Nargis a l'illa asiàtica de Myanmar (2008), el terratrèmol a la regió 
xinesa de Sichuan (2008); el sisme de Perú (2007); l'huracà Stan a Hondures 
(2005) i el tsunami al Sud-est Asiàtic (2004). 
 
El passat 26 de juliol, poc després que l'ONU declarés oficialment per primera 
vegada al segle XXI la situació de fam a Somàlia, l'Obra Social "la Caixa" va 
aprovar una primera donació. La crisi humanitària persisteix i l'entitat impulsa de 
nou una campanya, aquesta vegada amb el suport de les fundacions del Reial 
Madrid i del FC Barcelona. 
 



 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


