
 
 
 
 
 
 

 

Nota de premsa 

 
En el marc del Dia Mundial de la Pneumònia, el 12 de novembre 

 
 

40 milions d’infants ja han estat 
immunitzats contra la pneumònia  

a tot el món  
 
 

• En la celebració del Dia Mundial de la Pneumònia 2014, ”la Caixa” 

referma el seu compromís amb la salut infantil. Per això l’entitat 

financera fa una nova aportació i ja suma 17 milions d’euros per a 

la immunització infantil a través de GAVI the Vaccine Alliance. 

Aquestes donacions es destinen a l’adquisició de la vacuna 

pentavalent i a la vacuna pneumocòccica, que protegeix contra la 

pneumònia. 

 

• A més, ”la Caixa” va crear el 2008, juntament amb GAVI, l’Aliança 

Empresarial per a la Vacunació Infantil amb l’objectiu d’oferir a les 

empreses espanyoles l’oportunitat de col·laborar en la lluita contra 

la mortalitat infantil. Fins avui, 390 empreses espanyoles 

col·laboren en la iniciativa. Recentment, l’Institut de Salut Global de 

Barcelona - ISGlobal s’ha sumat a l’Aliança com a col·laborador 

estratègic. 

 

• Fins ara, gràcies a la tasca de GAVI, més de 40 milions d’infants ja 

han rebut la vacuna pentavalent que protegeix contra la bactèria 

que provoca la pneumònia Haemophilus influenzae tipus b (Hib), 

cosa que representa un augment del 26 % respecte de l’any 

anterior. Cada any moren al món 1 milió d’infants afectats de 

pneumònia, la causa principal de mort infantil abans dels cinc anys. 

 

 
Barcelona, 12 de novembre de 2014. En la celebració del 6è Dia Mundial de 

la Pneumònia, GAVI i ”la Caixa” han anunciat que s’està guanyant la lluita 
contra la pneumònia gràcies a les vacunes, que salven vides.  



 
 
 
 
 
 

 

 
Més de 40 milions d’infants ja han rebut la vacuna pentavalent i la 

pneumocòccica, que protegeix contra el virus de la pneumònia Haemophilus 

influenzae tipo b (Hib), cosa que representa un augment del 26 % respecte de 
l’any anterior. A més, gairebé 15 milions d’infants han estat vacunats amb la 
vacuna pneumocòccica conjugada (PCV) contra una de les causes principals 
de pneumònia, cosa que representa un increment del 100 % amb relació a l’any 
2012. 
 
«Aquestes xifres representen una acceleració que ha permès que un milió 
d’infants més dels països més pobres estiguin protegits contra la causa 
principal de mort infantil abans dels cinc anys a tot el món», ha dit el Dr. Seth 
Berkley, president de GAVI.  
 
Lluitar contra la mortalitat infantil 

 
”la Caixa”, a través de la seva Obra Social, manté la seva aportació anual a 
GAVI per facilitar l’accés a la vacunació infantil d’infants menors de 5 anys en 
països de renda baixa. Avui l’entitat ha anunciat una nova aportació d’1 milió 
d’euros per finançar la compra de vacunes pneumocòcciques conjugades a 
Moçambic, Tanzània i el Senegal. 
 
Les donacions de l’Obra Social ”la Caixa”, que ja sumen 17 milions d’euros 

des del 2008, juntament amb les aportacions solidàries dels empleats de 
l’entitat i de les 390 empreses adherides a la seva Aliança Empresarial per 

a la Vacunació Infantil, han permès accelerar la immunització a través de la 
vacuna pentavalent i la vacuna pneumocòccica a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina.  
 
A més, recentment l’Institut de Salut Global de Barcelona - ISGlobal s’ha 
sumat com a col·laborador estratègic de l’Aliança Empresarial per a la 
Vacunació Infantil. La seva llarga trajectòria en el camp de la salut materna i 
infantil, com també la seva experiència en l’àmbit de les vacunes, de les 
malalties infeccioses i de la pneumònia, doten de contingut tècnic, científic i 
acadèmic aquest projecte. 
 

La pneumònia, primera causa de mortalitat infantil 

 
Cada any, prop d’1 milió d’infants moren de pneumònia a tot el món. És la 
causa de mort més prevalent a l’Àfrica subsahariana i al sud d’Àsia, i a l’Índia, 



 
 
 
 
 
 

 

el Pakistan, la República Democràtica del Congo i la Xina representa el 50% 
d’aquestes morts. 
 
Les noves vacunes pneumocòcciques són vacunes molt complexes i 
sofisticades i, des de l’any 2010, gràcies al suport de GAVI 73 països han pogut 
dur a terme campanyes d’immunització. En el passat, sense el suport de GAVI, 
haurien calgut més de deu anys per arribar a la població infantil dels països 
més pobres del món.  
 
El descens de les morts per pneumònia ha estat més lent que el d’altres 
malalties, como el xarampió i el VIH/sida, i hi ha clarament la necessitat de 
redoblar els esforços per complir l’objectiu global de posar fi l’any 2030 a totes 
aquests morts evitables. 
 
Les proves demostren que els infants moren per pneumònia perquè les 
intervencions eficaces disponibles encara no els arriben. Una alimentació 
adequada, vacunes, netejar-se les mans amb sabó, cuines de baixes emissions 
i alimentació materna per a tots els nounats podrien ajudar a protegir els infants 
i evitar la pneumònia.  
 
Sobre GAVI per a la vacunació  

 
GAVI és una associació publicoprivada dedicada a salvar les vides dels infants 
i protegir la salut de les persones mitjançant l’accés a la vacunació als països 
de renda baixa. L’organisme agrupa els països en desenvolupament i els 
governs donants, l’Organització Mundial de la Salut, l’UNICEF, el Banc 
Mundial, la indústria farmacèutica, les agències tècniques, la societat civil, la 
Fundació Bill i Melinda Gates i altres membres del sector privat. GAVI fa servir 
innovadors mecanismes de finançament, entre d’altres el cofinançament amb 
els països destinataris de l’ajuda, per garantir un finançament sostenible i un 
subministrament adequat de vacunes de qualitat. Des de l’any 2000, GAVI ha 
contribuït a la vacunació de 440 milions d’infants i a la prevenció 
d’aproximadament 6 milions de futures morts. Més informació a www.Gavi.org; 
connecteu amb nosaltres a Facebook i Twitter. 
 
Per poder accedir a imatges de la biblioteca de GAVI, amb qualitat per a 
televisió, visiteu http://www.Gavi-video.org/content/index.asp 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 

 


