
 
 

 
 

 
Nota de premsa 

 
La solidaritat de les empreses espanyoles implicades en aquest projecte ha 

permès vacunar més de 100.000 infants de països de renda baixa 
 

L’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil 
liderada per ”la Caixa” supera el milió d’euros  

 
 

• Fins avui més de 200 empreses espanyoles s’han adherit a l’Aliança 
Empresarial liderada per ”la Caixa” per lluitar contra la mortalitat infantil 
als països de renda baixa. Aquesta iniciativa de responsabilitat social 
empresarial pionera a Europa canalitza les aportacions a GAVI i ja ha 
recaptat més d’un milió d’euros. 

 
• La iniciativa, que ”la Caixa” gestiona des del 2008 a través de la xarxa 

de centres d’empresa, CaixaEmpresa, persegueix col·laborar en la 
consecució del quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni en 
matèria de salut infantil, reduint la mortalitat infantil en dos terços 
abans de l’any 2015.  

 
• ”la Caixa”, a través de la seva Obra Social, es va convertir el 2008 en 

col·laborador estratègic i en el primer soci privat a Europa de GAVI, 
organisme dirigit a promoure la vacunació infantil als països de renda 
baixa. A més de les seves aportacions i les dels seus treballadors, 
l’entitat va crear l’Aliança Empresarial per impulsar les donacions al 
nostre país.  

 
• GAVI Alliance neix l’any 2000 amb la missió de salvar la vida de molts 

infants i protegir la salut de la població, augmentant l’accés a la 
vacunació als països més pobres del món; és a dir, facilitar l’accés a 
vacunes noves i millorar el sistema sanitari i la sostenibilitat a llarg 
termini en països de renda baixa amb l’objectiu de lluitar contra la 
mortalitat infantil. 

 
 

Barcelona, 21 de setembre de 2012. En quatre anys d’existència, l’Aliança 

Empresarial per a la Vacunació Infantil que lidera ”la Caixa” i que vol contribuir al 

quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni, que fa referència a la salut infantil 

(reduir la mortalitat en dos terços l’any 2015), ha obtingut una resposta positiva de 

més de 200 empreses de tot Espanya, la solidaritat de les quals ja ha permès 

recaptar més d’un milió d’euros. 

 

 

 

 



Amb aquest projecte, les empreses poden canalitzar de manera adequada la seva 

preocupació i inquietud en l’àmbit de la solidaritat a través de l’Aliança Empresarial 
per a la Vacunació Infantil, iniciativa de responsabilitat social corporativa pionera a 

Europa l’objectiu de la qual és facilitar a les empreses espanyoles la possibilitat de 

col·laborar en aquesta iniciativa solidària, tot garantint que les seves aportacions es 

destinen íntegrament a la vacunació d’infants.  

 

Les donacions que rep l’Aliança Empresarial les gestiona GAVI Alliance, primera 
coalició mundial entre el sector públic i privat per lluitar contra la mortalitat infantil 

en països en desenvolupament, amb la finalitat d’estendre-hi l’accés i la qualitat de 

les vacunes. 

 

Lluitar contra la mortalitat infantil 
 

”la Caixa”, a través de la seva Obra Social, manté la seva aportació anual a GAVI 

per facilitar l’accés a la vacunació infantil d’infants menors de cinc anys en països 

de renda baixa. Aquesta aportació ha estat d’un total de 15 milions d’euros des del 

2008. 

 

Gràcies a les donacions de l’Obra Social ”la Caixa”, dels empleats i de les 

empreses adherides de l’Aliança Empresarial, fins avui més d’1,5 milions 
d’infants han rebut la vacuna pentavalent (diftèria, tètanus, tos ferina, 

pneumònia-meningitis i hepatitis B) a Camerun, Etiòpia, Mauritània, Moçambic, 

República Centreafricana i Sudan (Darfur). 

 

Les aportacions del 2011 i 2012 s’han destinat a administrar la vacuna 
pneumocòccica a Hondures, Nicaragua i Tanzània (2011) i Bolívia, Hondures i 
Nicaragua (2012).  
 

La pneumònia és el primer factor de mortalitat en menors de cinc anys. Per cada 
infant que mor de pneumònia en un país desenvolupat, en moren 2.000 als 
països en vies de desenvolupament. En total, mata cada any 1,6 milions 
d’infants, més que la sida, la malària i la tuberculosi juntes. 

 

Les noves vacunes pneumocòcciques són vacunes molt complexes i sofisticades 

que, altrament, en el passat haurien calgut més de deu anys perquè arribessin a la 

població infantil dels països més pobres del món. 

 
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 

en països de renda baixa, amb l’objectiu de lluitar contra la mortalitat infantil. Des 

de l’any 2000, GAVI ha vacunat 326 milions d’infants i ha evitat 5,5 milions de 
morts prematures, segons càlculs de l’Organització Mundial de la Salut. 



 

A més, aquest organisme internacional ha contribuït a desenvolupar vacunes més 

eficients a un preu més baix, i per tant més accessibles a aquests països, i alhora 

ha impulsat aquestes economies emergents encoratjant-les a invertir en nous 

mercats. 

 

GAVI inclou en el seu Consell Executiu els principals actors en el camp de la 

immunització, entre els quals hi ha governs de països desenvolupats i en vies de 

desenvolupament, l’OMS, la UNICEF, el Banc Mundial, la indústria fabricadora de 

vacunes de països tant desenvolupats com en vies de desenvolupament, agències 

tècniques i d’investigació, ONG i la Fundació Bill i Melinda Gates. 

 

THE MATCHING FUND: UN DOBLE ESFORÇ PER A LA VACUNACIÓ 

Amb la finalitat de motivar i promoure noves col·laboracions, la Fundació Bill i 

Melinda Gates va garantir a Londres 50 milions de USD a través de la iniciativa The 

Matching Fund, destinats a igualar, mitjançant aportacions paral·leles, tots els fons 

donats a GAVI per part del sector privat. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” es va convertir en el primer soci que es va unir a The 

Matching Fund. Així doncs, les seves aportacions i les dels seus empleats i 

l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil es beneficien d’aquesta iniciativa 

que multiplica per dos el seu efecte i aconsegueix duplicar els esforços en la lluita 

contra la mortalitat infantil. 

 

”la Caixa” manté la seva posició com un dels socis privats europeus més destacats 

d’aquesta 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”, i que té com a peça clau l’Aliança Empresarial per a la Vacunació 

Infantil. 

 

 
Més informació: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


