
  
  

 
 

 
 

A través del seu programa de Cooperació Internacional 

 
”la Caixa” dóna 100.000 euros per als 

damnificats pel tifó Haiyan a les Filipines 
 
 

• L’entitat ha obert un compte corrent solidari amb la finalitat de 

canalitzar els donatius de tots els ciutadans que vulguin contribuir a 

la causa. 

 

• A més de la seva primera aportació de 100.000 euros, ”la Caixa” es 

compromet a incrementar en un 10 % el que es recapti des d’avui 

fins a finals d’any. 
 

• Totes les aportacions es destinaran íntegrament a les tasques 

d’emergència a les Filipines a través d’UNICEF. 

 
 
Barcelona, 11 de novembre de 2013. ”la Caixa” ha aprovat la donació 
extraordinària de 100.000 euros per a l’atenció a les persones damnificades pel 
tifó Haiyan, que el divendres passat va assolar les Filipines. L’aportació 
s’emmarca dins l’apartat d’Emergències i Acció Humanitària impulsat pel 
programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” com a 
resposta a catàstrofes de grans dimensions.  
 
Paral·lelament, ”la Caixa” ha obert un compte corrent amb la finalitat de 
canalitzar els donatius de tots els ciutadans que vulguin contribuir a la causa. 
L’entitat es compromet a incrementar aquests donatius en un 10%, és a dir, a 
aportar un euro addicional per cada 10 euros donats pels ciutadans des d’avui 
fins al 31 de desembre de 2013 fins a un màxim de 100.000 euros. 
 

El compte és: 2100-5000-53-0200051847 

 
A més, les principals ONG i associacions implicades en les tasques de rescat 
han obert comptes corrents a ”la Caixa” a través dels quals tots els ciutadans 
sensibilitzats amb la tragèdia poden fer els seus donatius.  
 



El tifó Haiyan, un dels més forts de la història de les Filipines, ha canviat 
radicalment el paisatge de la costa d’algunes illes de l’arxipèlag, on es calcula 
que ha causat més de 10.000 morts i ha deixat un paisatge de destrucció i caos 
total. 
 
En els últims anys, l’Obra Social ”la Caixa” dedica una atenció creixent a les 
víctimes de desastres naturals, conflictes armats, crisis oblidades i altres 
situacions que requereixen assistència humanitària. Per esmentar-ne alguns, 
l’entitat va aprovar donacions arran de la fam a la banya d’Àfrica (2012), el 
terratrèmol d’Haití (2010), el cicló Nargis a l’illa asiàtica de Myanmar (2008); el 
terratrèmol a la regió xinesa de Sichuan (2008); el sisme del Perú (2007) o 
l’huracà Stan a Hondures (2005). 
 
 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó: 608 099 023 mteixido@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García: 608 213 095 jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


