
 
Nota de premsa 

 
 

A través de l’Àrea Internacional i dins del seu Programa d’Emergències i Acció 
Humanitària 

 
 

La Fundació Bancària ”la Caixa” obre 
un compte solidari i dóna 100.000 euros 
per reforçar les mesures contra l’ebola 

 
 
 

• L’entitat ha obert un compte corrent per canalitzar els donatius de 

tots els ciutadans que vulguin contribuir a la causa i, als 100.000 

euros inicials, afegirà un 10 % del total de les aportacions de 

particulars.  

 

• La Creu Roja, amb un ampli dispositiu desplegat a la zona, serà 

l’encarregada de gestionar la recaptació sobre el terreny.  

 
• Per a Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària "la Caixa", 

"ningú hauria de romandre indiferent davant d'una crisi sanitària 
com la que estan patint, sobretot, els països de l'Àfrica Occidental. 
És responsabilitat de tots contribuir de manera decidida a millorar 
les condicions de salut i desenvolupament de les poblacions més 
vulnerables del planeta ". 

 
 

Barcelona, 16 d’octubre del 2014. La Fundació Bancària ”la Caixa” ha aprovat 
l’obertura d’un compte la recaptació del qual es destinarà íntegrament a 
reforçar el sistema sanitari, sobretot en els països de l’Àfrica Occidental 
afectats per l’ebola a través de projectes coordinats per la Creu Roja. L’Obra 
Social ”la Caixa”  ha obert un compte amb una aportació inicial de 100.000 
euros i adquireix el compromís d’incrementar aquesta quantitat aportant-hi 
també un 10 % del total de les donacions dels ciutadans. Amb aquesta 
iniciativa, la nova Fundació Bancària “la Caixa” ratifica el seu compromís social 
sota la presidència d’Isidre Fainé i la direcció general de Jaume Giró 
 



La Creu Roja, que disposa d’un ampli desplegament a la zona afectada, serà 
l’organització encarregada de gestionar els donatius sobre el terreny. Aquesta 
aportació extraordinària s’emmarca dins de l’apartat d’Emergències i Acció 
Humanitària impulsat per l’Àrea Internacional de l’Obra Social ”la Caixa”.  
 

El compte és: ES18 2100 5000 5102 0007 9623 

 

Per a Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària "la Caixa", "ningú hauria 
de romandre indiferent davant d'una crisi sanitària com la que estan patint, 
sobretot, els països de l'Àfrica Occidental. És responsabilitat de tots contribuir 
de manera decidida a millorar les condicions de salut i desenvolupament de les 
poblacions més vulnerables del planeta ". 
 
Segons les darreres dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’ebola 
suma ja almenys 4.500 víctimes a l’Àfrica Occidental. Després de l’alerta 
declarada al mes de març pel Govern de Guinea, la malaltia s’ha estès als 
països fronterers. Guinea, Sierra Leone i Libèria registren el nombre més alt de 
casos. Les condicions tecnicosanitàries dels països implicats, l’escàs 
coneixement sobre les formes de transmissió del virus i la falta d’educació 
sociosanitària de la població faciliten la propagació de l’ebola.  
 
En els darrers anys, l’Obra Social ”la Caixa” està dedicant una atenció creixent 
a les víctimes de desastres naturals, conflictes armats, crisis oblidades i altres 
situacions que requereixen assistència humanitària. Per esmentar només 
alguns casos, l’entitat va aprovar donacions arran de catàstrofes com el tifó 
Haiyan a les Filipines (2013), 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 de Perú (2007) i l’huracà Stan a Hondures (2005). 
 
”la Caixa”, amb la Creu Roja davant de la crisi de l’ebola 

 
Davant de la crisi de l’ebola, la Federació Internacional de la Creu Roja i la 
Mitja Lluna Roja (FICR) ja ha atès 35.000 persones en accions d’assistència 
sanitària, prevenció i sensibilització, en coordinació amb les Societats 
Nacionals de la Creu Roja dels països afectats. La FICR també ha llançat una 
crida per recaptar fons per al seu operatiu contra l’ebola entre les seves 
Societats Nacionals, mitjançant el qual ja ha recaptat 26 milions d’euros.  A 
més, la FICR ja està duent a terme accions preventives a Costa de Marfil, Mali, 
Senegal, Benin, Togo i Camerún, davant del risc d’extensió de la malaltia en 
aquests països.  
 
També cal destacar que el passat 13 de setembre, la delegació estatal de la 
Creu Roja a Sierra Leone va obrir un nou Centre de Tractament de l’ébola a la 



regió de Kenema, amb capacitat inicial per atendre 60 persones. El centre s’ha 
posat en marxa gràcies a la Unitat de Cures Bàsiques de Salut de la CRE, que, 
ja abans de l’obertura d’aquest centre, havia desenvolupat tasques de triatge 
de malalts a l’hospital de Kenema des de l’agost.  
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


