
 

 

 

 

 

 

  

 
NOTA DE PREMSA 

 
En la presentació dels èxits aconseguits en la vacuna contra la malària  

 

Pedro Alonso reivindica la necessitat de  
mantenir el compromís en investigació  
per als grans reptes de la salut global 

 

• L’Institut de Salut Global de Barcelona, impulsat per l’Obra Social "la 

Caixa" i dirigit pel doctor Pedro Alonso, es consolida com a centre de 

referència internacional per treballar en els grans reptes de la salut 

global, la pobresa i el desenvolupament. 

 

Barcelona, 7 de febrer de 2012.- El director de l’Institut de Salut Global de 
Barcelona (ISGlobal), Pedro Alonso, i el director de l’Àrea de Ciència, Investigació i 
Medi Ambient de la Fundació "la Caixa", Enric Banda, han detallat avui a 
CosmoCaixa l’estat actual de la investigació de la vacuna contra la malària, que 
es troba en un moment clau. Després de més de tres dècades, el procés és a punt 

de culminar amb la primera vacuna candidata contra la malaltia, que es preveu 
que estarà a punt el 2014. Les fites assolides demostren fins a quin punt la innovació 
aplicada al desenvolupament humà té beneficis reals en les poblacions més 
desfavorides i un gran impacte en les polítiques de desenvolupament. 
 

Pedro Alonso ha reiterat que cal mantenir el compromís amb la millora de la salut i la 
lluita contra la pobresa i ha afirmat que, en el context actual d’estancament 
econòmic, la investigació i la cooperació en salut continuen sent les millors 

inversions per promoure el desenvolupament de les poblacions més 

vulnerables. “La creació d’un Institut de Salut Global a Barcelona és una iniciativa 
ambiciosa que vol aprofitar el potencial innovador d’aquesta ciutat i sumar esforços, 
tant públics com privats. No és casualitat –ha afegit– que un centre d’aquestes 
característiques hagi sorgit a Barcelona, un referent en l’àmbit de la investigació, on 
convergeixen les iniciatives privades, com les de l’Obra Social “la Caixa”, i els 
principals actors públics”. 
 

Durant l’acte, el doctor Alonso ha destacat que “la innovació és un element clau en el 
desenvolupament humà, i la vacuna RTS,S contra la malària és el millor exemple de 
l’impacte real que pot tenir la investigació a l’hora de reduir la malaltia entre les 
poblacions més desfavorides”. 
 



 

 

 

 

 

 

  

Malgrat que els resultats obtinguts fins ara ja són una gran notícia, Pedro Alfonso ha 
fet una crida perquè “és fonamental sostenir el finançament a llarg termini i, 
d’aquesta manera, assegurar la investigació i el desenvolupament de noves eines per 
continuar lluitant contra la malaltia. No hi ha dreceres”. 
 
La publicació científica Science ha inclòs la vacuna de la malària entre els deu 
avenços científics més importants de 2011. La vacuna RTS,S representa un avenç 

sense precedents en la complicada lluita contra aquest paràsit, causant de més 

de 650.000 morts cada any, i Pedro Alonso subratlla “el valor de la investigació i la 
innovació a l’hora de desenvolupar noves eines per combatre aquesta malaltia”.  
 
Els assaigs clínics per demostrar la seguretat i l’eficàcia de la RTS,S continuen en 
marxa. Està previst que, cap al final del 2012, es disposi de les conclusions 
definitives de les proves que s’han dut a terme amb bebès de 6 a 12 setmanes 
d’edat, mentre que les dades finals sobre l’eficàcia a llarg termini de la vacuna 

estaran disponibles l’any 2014. Si es confirmen les dades actuals, l’Organització 
Mundial de la Salut podria formular una recomanació, el 2015, per fer servir aquesta 
vacuna en zones endèmiques, cosa que aplanaria el camí per implementar-la en els 
països on és més necessària.  

Després de la presentació als mitjans, Pedro Alonso ha participat en una sessió del 
cicle Trobades amb Compromís, acompanyat per un centenar d’alumnes de 

secundària als quals ha explicat de manera didàctica què és una vacuna i les 
investigacions que està duent a terme. Aquesta activitat, organitzada pel Programa de 
Cooperació Internacional de l’Obra Social “la Caixa”, vol posar en contacte els joves 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà amb professionals compromesos amb 
els més vulnerables. 

La jornada es clourà aquesta tarda, també a CosmoCaixa, amb la presentació de 
l’estat actual de les investigacions de Pedro Alonso, al llarg d’una conferència 
magistral seguida d’un debat, en el marc de la segona edició de la Tribuna ISGlobal, 

un fòrum de reflexió internacional. 

ISGlobal, una resposta als reptes actuals de la salut mundial  

 
L’Institut de Salut Global de Barcelona és una institució innovadora que, a partir d’un 
enfocament multidisciplinari, vol crear un centre de referència internacional per 

treballar en els grans reptes de la salut global i el desenvolupament. Liderat pel 
doctor Pedro Alonso, ISGlobal té l’objectiu de fer arribar beneficis reals i directes a 
les poblacions més desfavorides, a partir de la investigació, la generació i 
transmissió de coneixements i l’anàlisi innovadora. La iniciativa és fruit de la 



 

 

 

 

 

 

  

col·laboració entre institucions públiques i privades i està promoguda per l’Obra 
Social “la Caixa”, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Afers Estrangers i 
Cooperació, l’Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona. 
 

 
Si voleu més informació 

Premsa  ISGlobal 

Beatriz Fiestas 

beatriz.fiestas@isglobal.org  
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Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó 

mteixido@fundaciolacaixa.es 
93 404 40 92 / 608 09 90 23  
Sala de premsa multimèdia  
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