
 
 
                                                  

Nota de premsa  
 

 

La Fundación Atlético de Madrid, l’Obra Social "la Caixa" i 
GAVI Alliance sumen esforços per impulsar la vacunació 

infantil en països de rendes baixes  
 

• El club matalasser s’afegeix a l’Aliança Empresarial per a la 

Vacunació Infantil, liderada per "la Caixa". L’objectiu 

d’aquesta iniciativa de responsabilitat social corporativa és de 

canalitzar les aportacions de les empreses espanyoles a la 

institució internacional GAVI Alliance.  

 

• En el marc de l’acord signat avui, el jugador de l’Atlètic de 

Madrid Radamel Falcao serà la imatge de la iniciativa a l’Estat 

espanyol i contribuirà a impulsar la solidaritat de les 

empreses.  

 

• GAVI Alliance és una institució fundada l’any 2000 i dedicada 

a facilitar l’accés dels nens i les nenes a vacunes noves i a 

millorar el sistema sanitari dels països de rendes baixes, per 

tal de combatre la mortalitat infantil. “la Caixa” és el seu 

primer soci privat a Europa i centralitza les donacions a 

l’Estat. 

 

Madrid, 13 d’abril de 2012.- Dagfinn Høybråten, president del Consell 
Directiu de GAVI Alliance, líder del Partit Demòcrata Cristià i exministre de 
Sanitat i Treball i Afers Socials de Noruega; Jaume Giró, director executiu de 
"la Caixa" i director general adjunt de la Fundació "la Caixa" i Enrique 
Cerezo, president de l’Atlètic de Madrid, han presidit avui l’acte d’adhesió del 
club matalasser a l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil (AEVI), 
liderada per "la Caixa".  
 
Amb aquest acord, la Fundación Atlético de Madrid contribuirà a eradicar la 
mortalitat infantil mitjançant les seves aportacions, cosa que la converteix 
en patrocinador de plata de l’AEVI, i a través de la implicació del jugador 



Radamel Falcao en el projecte, de manera que el missatge arribi a més 
empreses i es doni impuls a les donacions.  
 
Aquesta iniciativa de responsabilitat social corporativa, pionera a Europa, vol 
servir per facilitar a les empreses de l’Estat la possibilitat de col�laborar en 
aquest projecte solidari i per garantir que les seves aportacions es destinin 
de manera íntegra a la vacunació dels infants.  
 
L’Obra Social "la Caixa", primer soci privat europeu de GAVI, va posar en 
marxa l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil l’any 2008 i, fins ara, 
183 empreses ja han volgut formar part d’aquesta primera coalició mundial 
entre el sector públic i el privat per combatre la mortalitat infantil en els 
països en desenvolupament. La finalitat és d’estendre l’accés i millorar la 
qualitat de les vacunes en aquests països.  
 

GAVI Alliance 

Prop de 8,8 milions de nens i nenes menors de 5 anys moren anualment. 
De tots aquests, es calcula que almenys 3 milions moren a causa de 
malalties infeccioses que es poden prevenir amb les vacunes actualment 
disponibles, malgrat que poc utilitzades, com ara les de la diftèria, el 
tètanus, la poliomielitis, l’Haemophilus influenzae tipus B (Hib) i l’hepatitis 
B.  

Per respondre a aquesta tragèdia, l’any 2000 va néixer GAVI Alliance com 
un partenariat públic-privat que centra la seva missió a salvar la vida dels 
infants i protegir la salut de la població, a partir de millorar l’accés a la 
vacunació en els països pobres.  

El Consell Executiu de GAVI aplega representants de països en vies de 
desenvolupament i governs donants, l’Organització Mundial de la Salut, 
UNICEF, el Banc Mundial, la Fundació 
Bill i Melinda Gates, el sector de les 
vacunes, tant en països industrialitzats 
com en vies de desenvolupament, 
agències tècniques i d’investigació, la 
societat civil i altres entitats 
filantròpiques privades.    

L’ajut de GAVI consisteix a 
subministrar vacunes essencials per a 
la vida i a enfortir els sistemes sanitaris. En la seva primera dècada de 
treball, GAVI ha finançat la immunització de més de 288 milions d’infants i 
ha evitat més de 5 milions de morts prematures.  



A més a més de dur a terme una tasca vital, GAVI ofereix un excel�lent 
nivell d’optimització dels recursos. Des del 2001, GAVI ha liderat la compra i 
l’ús de la vacuna pentavalent com un dels mètodes més eficaços per 
solucionar aquest problema. La vacuna pentavalent conté cinc antígens que 
protegeixen contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, l’Hib (responsable de 
la meningitis i la pneumònia) i l’hepatitis B.  

Així doncs, amb una sola dosi es pot reduir el nombre de vacunacions 
necessàries per protegir la població infantil contra cinc malalties diferents, 
potencialment mortals. El preu de la vacuna pentavalent ha baixat fins als 
2,58 USD, tenint en compte que el seu preu mitjà actual és de 2,97 USD i 
que l’any 2004 era encara més cara (3,65 USD). Això representa una 
reducció del 30% en els darrers set anys.  

L’administració senzilla d’aquesta vacuna és particularment important per 
als països menys desenvolupats, ja que poder arribar a la població de les 
zones rurals és car i demana una logística complexa. Amb la vacuna 
pentavalent s’obté una protecció generalitzada, de manera ràpida i segura i 
amb uns costos de distribució inferiors. A més a més, com que s’usen 
menys xeringues, es redueix l’impacte mediambiental. El compromís 
adquirit per GAVI l’any 2000 per finançar aquesta vacuna en els països de 
rendes baixes ha atret nous fabricants al mercat, cosa que ha fomentat la 
competència i, per tant, ha comportat una reducció de preu que tindrà 
continuïtat en el futur.  

La immunització no solament pot salvar milions de vides cada any, sinó 
també que també protegeix contra les malalties que causen afebliment. Les 
vacunes es consideren una de les “millors inversions en salut pública”, ja 
que redueixen els costos a llarg termini mitjançant la disminució de la 
despesa en assistència sanitària i tractaments.  

 
Per a més informació:  

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Juan A. García: 91 330 73 17 /  608 09 90 23 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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