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Presentació del programa "la Caixa" contra la malària 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i la  
Fundació Bill & Melinda Gates s’uneixen  

per eliminar la malària  
 

 
• El projecte tindrà una durada inicial de cinc anys i convertirà 

Moçambic en un país pioner en l’eliminació de la malària a l’Àfrica 
subsahariana. 
 

• ”la Caixa” dedicarà 5 milions d’euros al programa durant els 
pròxims cinc anys i la Fundació Bill & Melinda Gates igualarà, com 
a mínim, aquesta aportació en un marc de col·laboració mútua que 
permetrà involucrar altres socis en el futur.  

 
• El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, 

juntament amb el director general, Jaume Giró; el director de 
l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Pedro Alonso, i el 
president del Programa de Desenvolupament Global de la Fundació 
Bill & Melinda Gates, Christopher Elias, han presentat avui el nou 
programa ”la Caixa” contra la Malària.  

 

 
Barcelona, 29 de setembre de 2014.- L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació 
Bill & Melinda Gates han llançat un programa conjunt destinat a eliminar la 
malària del sud de Moçambic en un període de cinc anys (2015-2020).  
 
El nou programa, ”la Caixa” contra la malària, serà implementat per l’Institut 
de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), juntament amb el seu soci a 
Moçambic, el Centre d’Investigació en Salut de Manhiça (CISM). D’aquesta 
manera, Moçambic es convertirà en un país pioner en l’eliminació de la 
malària a l’Àfrica subsahariana, on es concentra més del 80 % de la 
incidència d’aquesta malaltia al món, i es reforçaran els esforços regionals per 
eliminar la malària a 8 països del sud d'Àfrica. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” s’ha compromès a aportar a aquest programa 
5 milions d’euros al llarg de cinc anys, la mateixa quantitat que, com a 
mínim, invertirà la Fundació Bill & Melinda Gates, tot i que el pressupost 
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final anirà evolucionant amb el temps. Es tractarà de fons catalítics que 
permetran involucrar en el futur altres socis, com l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) i el Fons Mundial de Lluita contra el Sida, la Tuberculosi i la 
Malària.  
 
«En aquesta última dècada hem vist progressos significatius en la lluita contra 
la malària. La pròxima frontera ha de ser fer desaparèixer del tot el paràsit, i 
aquest programa busca, precisament, aquest objectiu», ha destacat Pedro 
Alonso, director d’ISGlobal. 
 
L’eradicació de la malària és un objectiu a llarg termini inclòs des del 2008 en el 
Pla d’Acció Mundial contra la Malària, i adquirirà encara més rellevància en 
l’Estratègia Tècnica Global que engegarà l’OMS el 2015, fruit del consens 
existent que l’eliminació definitiva és l’única solució sostenible a llarg termini, 
com també un prerequisit indispensable per al desenvolupament integral dels 
països on aquesta malaltia és endèmica.  
 
Per a Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, «el nostre 
compromís amb les persones més dèbils reforça avui la seva dimensió 
internacional a través d’aquesta aliança estratègica. Sumar esforços amb la 
primera fundació del món en favor de l’eliminació de la malària és un projecte 
que aprofundeix en la nostra voluntat de crear un futur millor per a tothom». 
 
600.000 morts i 200 milions de casos 
 
En aquest context, el programa que es durà a terme a Moçambic tindrà un 
paper vital, ja que se’n podran extreure conclusions molt importants que 
posteriorment es podran aplicar a altres països en condicions semblants. Cada 
any, la malària causa més de 600.000 morts, amb més de 200 milions de 
casos clínics.  
 
Moçambic és actualment un dels deu països amb més càrrega de malària al 
món, amb uns 7 milions de casos cada any i 40.000 morts relacionades amb 
aquesta malaltia. ”la Caixa” contra la malària aportarà una visió integral i 
col·laborativa per eliminar la malària a les províncies de Maputo, Gaza i 
Inhambane, que combinarà la creació de coneixement amb la seva translació 
en accions i polítiques en el terreny.  
 
Com a preparació per al programa, tant ISGlobal com el CISM han tingut en el 
darrer any un paper fonamental de coordinació entre tots els actors involucrats 
en la lluita contra la malària a Moçambic a través de l’Aliança Moçambiquesa 
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per a l’Eliminació de la Malària (MALTEM), que, sota el lideratge del Ministeri 
de Salut de Moçambic, en el futur garantirà que tots els esforços estiguin 
alineats cap a l’objectiu comú de l’eliminació.  
 
ISGlobal, una iniciativa publicoprivada promoguda per l’Obra Social ”la Caixa” 
amb la participació de l’Hospital Clínic, la Universitat de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, té una llarga trajectòria en 
l’eliminació de la malària. A més de les seves nombroses activitats 
d’investigació i formació, i d’haver desenvolupat plans d’eliminació en diferents 
llocs del món, ISGlobal és actualment l’únic Centre Col·laborador oficial de 
l’OMS per al Control, l’Eliminació i l’Eradicació de la Malària. 
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