
    

 
 

 
 
Nota de premsa 

 
 

Les aportacions es destinaran íntegrament al treball d’UNICEF en l’emergència de 
les Filipines per facilitar l’accés a aigua, sanejament i higiene de com a mínim 

12.000 persones  

 
El compte solidari de la Fundació ”la Caixa” 

per a les persones damnificades  
pel tifó Haiyan a les Filipines recull més de 

760.000 euros 
 
 

• L’entitat va obrir al novembre un compte corrent solidari amb la 

finalitat de canalitzar els donatius de tots els ciutadans que 

volguessin contribuir a la causa. La campanya s’ha tancat ara amb 

un total de 760.972 euros recollits per a aquesta emergència.  

 

• El total inclou una primera aportació de 100.000 euros de 

”la Caixa”, que també ha incrementat en un 10 % les recaptacions, 

aportant-hi un euro per cada 10 euros donats per la ciutadania, en 

el marc del seu programa d’Emergències i Acció Humanitària.  

 

• La xifra recollida es destinarà íntegrament al treball d’UNICEF en 

l’emergència de les Filipines. L’objectiu principal és garantir l’accés 

a aigua potable de la població afectada i prevenir així la transmissió 

de malalties. Aquestes accions es destinaran a facilitar l’accés a 

aigua, sanejament i higiene de com a mínim 12.000 persones.  
 

• Dos mesos després del violent tifó que va devastar les Filipines, 

amb més de 6.000 morts, 5,9 milions d’infants afectats i un paisatge 

de destrucció total, encara hi ha necessitats urgents sense cobrir, 

com l’accés a l’aigua potable.  
 

 
 
 



 
Barcelona, 13 de gener de 2014. El 8 de novembre de 2013 el devastador tifó 
Haiyan va arrasar les Filipines, destruint pobles sencers, fent desaparèixer 
milions de cases i deixant gairebé 6 milions d’infants en greu risc. 
 
Amb l’objectiu de canalitzar els donatius solidaris de tots els ciutadans que 
volien contribuir a la causa, la Fundació ”la Caixa” va obrir un compte amb una 
aportació inicial extraordinària de 100.000 euros, emmarcada en la línia 
d’Emergències i Acció Humanitària del seu programa de Cooperació 
Internacional. 
 
Paral·lelament, ”la Caixa” es va comprometre a incrementar aquests donatius 
en un 10 %, és a dir, aportant un euro addicional per cada 10 euros donats per 
la ciutadania. 
 
El compte habilitat (2100-5000-53-0200051847) ja s’ha tancat, amb un total 
aportat de 760.972 euros.  
 
A més, les principals ONG i associacions implicades en els treballs 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.  
 
A què es destinaran les aportacions? 

 
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 6.000 morts i ha deixat un paisatge de destrucció i caos 
total.  
 
Dos mesos després encara hi ha una necessitat immediata d’assistència en 
aigua i sanejament. A curt termini, les necessitats són la retirada de runa, 
l’accés a aigua i sanejament, medicaments bàsics, aliments i refugi.  
 
Els 760.972 euros recaptats es destinaran íntegrament a projectes d’UNICEF a 
les Filipines amb l’objectiu de cobrir necessitats bàsiques en aigua, sanejament 
i higiene de les persones damnificades. Concretament, la prioritat serà garantir 
el sanejament i l’accés a aigua potable de les persones afectades, amb 
l’objectiu de prevenir malalties. Es duran a terme les accions següents: 
 

• Provisió, subministrament i manteniment d’aigua potable i agua per a ús 
domèstic amb mesures de racionament. 



• Distribució de kits d’aigua potable, sanejament i higiene i de kits 
d’higiene per a nadons. 

• Provisió, distribució i manteniment de subministraments de gestió de 
residus i sanejament (latrines). 

• Accions de promoció de bones pràctiques d’higiene. 
• Reforç de capacitats locals. 

 
 
Obra Social ”la Caixa”, amb els damnificats 

 
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 exigeixen assistència humanitària. 
 
Per esmentar alguns casos, l’entitat va aprovar donacions arran de catàstrofes 
com 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 
 
Departament de Comunicació d’UNICEF Comitè de Catalunya 
Laia Ruich. 647 549 974 lruich@unicef.es  


