
 
 
 

 
Nota de premsa 

 
 

Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, i  
Dagfinn Høybråten, president del Consell Directiu de GAVI Alliance,  

renoven el seu compromís de lluita contra la mortalitat infantil 

 
”la Caixa” impulsa la vacunació infantil 
en països en vies de desenvolupament 

amb una nova aportació d’1 milió 
d’euros 

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

2008 en col·laboradora estratègica i primer soci privat a 
Europa de GAVI, aliança dirigida a promoure la vacunació 
infantil als països de renda baixa. Amb la nova aportació, 
l’entitat haurà destinat a la causa un total de 16 milions 
d’euros.   

 
• ”la Caixa” lidera l’Aliança Empresarial per a la Vacunació 

Infantil, que ofereix a les empreses espanyoles l’oportunitat 
de col·laborar amb GAVI en la lluita contra la mortalitat 
infantil. Més de 200 empreses s’han adherit a aquest projecte 
de responsabilitat social empresarial pionera a Europa, que 
canalitza les aportacions a GAVI i que ja ha recaptat més 
d’1.000.000 d’euros. 

 
• És important destacar que, gràcies a la iniciativa «The 

Matching Fund», la Fundació Bill i Melinda Gates es 
compromet a igualar, mitjançant aportacions paral·leles, tots 
els fons donats a GAVI canalitzats per l’Obra Social 
”la Caixa”, entre els quals hi ha els que aporta la mateixa Obra 
Social, els seus empleats i les empreses adherides a l’Aliança 
Empresarial, de manera que se’n dobla el valor i l’impacte.  
 

• GAVI Alliance és una institució creada l’any 2000 que té com a 
missió salvar la vida d’infants i protegir la salut de la població, 
a través de l’augment de l’accés a la vacunació als països 
més pobres del món. Els seus objectius són, entre d’altres, 
facilitar l’accés a vacunes noves i millorar el sistema sanitari i 
la sostenibilitat a llarg termini en països de renda baixa, per 
tal de lluitar contra la mortalitat infantil. 

 

 



 
Barcelona, 25 de març de 2013. Jaume Lanaspa, director general de la 
Fundació ”la Caixa”; Dagfinn Høybråten, president del Consell Directiu 
de GAVI Alliance, secretari general del Consell Nòrdic de Ministres, 
exvicepresident del Parlament noruec i exministre de Sanitat de 
Noruega, han signat a Barcelona el compromís de ”la Caixa” per 
col·laborar en l’eradicació de la mortalitat infantil amb una aportació 
d’1 milió d’euros a GAVI el 2013. En total, seran 16 milions d’euros 
invertits des del 2008, que possibilitaran la immunització de més de 
2 milions d’infants de països de renda baixa a l’Àfrica i a l’Amèrica 
Llatina. 

 

D’aquesta manera, ”la Caixa” manté la seva posició com a primer soci 
privat europeu de l’organització internacional, en el marc d’un projecte 
impulsat pel mateix Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació 
”la Caixa”. 
 
La relació entre les dues organitzacions es remunta a l’any 2005 i es va 
reforçar el 2008, quan l’Obra Social va fer la seva primera aportació i va 
iniciar el seu programa «Empleats solidaris» per promoure les donacions 
dels empleats del Grup ”la Caixa” i va impulsar la creació de l’Aliança 
Empresarial per a la Vacunació Infantil. 
 
L’objectiu d’aquesta iniciativa de responsabilitat social corporativa a 
Europa és facilitar a les empreses espanyoles la possibilitat de 
col·laborar amb aquesta iniciativa solidària, garantint que les seves 
aportacions es destinen íntegrament a la vacunació d’infants. Ja són 200 
les empreses espanyoles que han volgut formar part d’aquesta 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. 
 

 
Lluita contra la mortalitat infantil 
 
”la Caixa”, a través de la seva Obra Social, manté l’aportació anual a 
GAVI per facilitar l’accés a la vacunació infantil d’infants menors de cinc 
anys en països de renda baixa. Des del 2008, aquesta aportació ha estat 
d’un total de 16 milions d’euros.  

 
Gràcies a les donacions de l’Obra Social ”la Caixa”, dels empleats i de 
les empreses adherides de l’Aliança Empresarial, fins al moment gairebé 
2,1 milions d’infants han estat vacunats amb la vacuna pentavalent 



(diftèria, tètanus, tos ferina, pneumònia-meningitis i hepatitis B) al 
Camerun, Etiòpia, Mauritània, Moçambic, República Centreafricana i el 
Sudan (Darfur) i la vacuna pneumocòccica a Bolívia, Hondures, 
Nicaragua i Tanzània. 
 
El 2013, les aportacions de ”la Caixa” es destinaran a Hondures i a 
Nicaragua, on l’entitat finança una part important de la implementació de 
la vacuna pneumocòccica i ha esdevingut un pilar de la salut pública 
en aquests països.  

 
A més de les aportacions de ”la Caixa”, també es transferiran a GAVI i es 
dedicaran a aquests països tots els fons recaptats per les empreses que 
col·laboren en l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil i en el 
projecte «Empleats solidaris». 
 
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. 
 
Les noves vacunes pneumocòcciques són vacunes molt complexes i 
sofisticades, i això implica que, sense aquestes aportacions, hauria 
calgut esperar més de deu anys per fer-les arribar 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 
370 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 
per a aquests països. D’altra banda, també 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, l’UNICEF, el Banc 
Mundial, la indústria fabricant 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  
 
El 2011, amb la finalitat de motivar i promoure noves col·laboracions, la 
Fundació Bill i Melinda Gates i el Govern britànic, a través de la iniciativa 
«The Matching Fund», van destinar 130 milions d’USD 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 a unir-se a 
«The Matching Fund» i, en conseqüència, les seves aportacions i també 
les dels seus empleats i les de l’Aliança Empresarial per a la Vacunació 
Infantil es beneficien d’aquesta iniciativa, que multiplica per dos el seu 
efecte i aconsegueix doblar els esforços en la lluita contra la mortalitat 
infantil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació: 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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