
 

                                                                                          

Nota de premsa 

 

En vigílies del Dia Mundial contra la Pneumònia, 12 de novembre 

 

La Fundació Bancària ”la Caixa” i l’UNICEF 
creen una aliança global per reduir la 

mortalitat infantil causada per la pneumònia 
 
 

•   La pneumònia és la malaltia infecciosa que provoca més mortalitat 
infantil. Prop d’un milió d’infants menors de 5 anys moren cada any 
per aquesta causa. 

 
•   És un programa d’impacte mundial que es desenvoluparà en més 

de vuit països i té com a objectiu millorar el diagnòstic i cura 
d’aquesta malaltia. 

 
 
Barcelona, 10 de novembre de 2015. La Fundació Bancària ”la Caixa” i 

l’UNICEF han presentat avui una aliança estratègica global per reduir la 
mortalitat infantil causada per la pneumònia. Es tracta d’un nou programa 

d’innovació d’impacte mundial que aspira a millorar el diagnòstic d’aquesta 

malaltia per poder aplicar un tractament adequat. 
 

Amb la mirada posada en el Dia Mundial contra la Pneumònia, el 12 de 

novembre, avui han signat l’aliança a Barcelona Jaume Giró, director general 

de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Carmelo Angulo, president de l’UNICEF 

Comitè Espanyol, i Gérard Bocquenet, director internacional d’aliances amb el 

sector privat de l’UNICEF.  

 

Mitjançant aquest acord, la Fundació Bancària “la Caixa” contribuirà amb 
cinc milions d’euros durant dos anys a aquest programa d’innovació sobre la 

pneumònia, liderat per l’UNICEF. 

 

En aquest sentit, Jaume Giró ha indicat que “per a una entitat com la Fundació 

Bancària ”la Caixa” és una obligació contribuir, tant com sigui possible, al 

desenvolupament de la ciència. Per això avui és un gran dia, perquè ens 



 

enfrontem a una malaltia que posa fi a milers de vides. I pel fet que ens quedi 

lluny o que visquem situacions adverses dins de les nostres fronteres no deixa 

d’existir ni la podem oblidar.”  

 

D’altra banda, Carmelo Angulo ha destacat que «tot i els grans avenços en la 

supervivència infantil de les últimes dècades, encara avui un infant mor per 

pneumònia cada 35 segons. Millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament 

d’aquesta malaltia ha de ser una prioritat absoluta”. 

 

La pneumònia és la malaltia infecciosa que causa més mortalitat infantil en 
menors de 5 anys. Cada any moren 5,9 milions d’infants abans d’arribar a 

aquesta edat, segons les estimacions de l’Organització Mundial de la Salut 

(OMS). La pneumònia representa el 16 % d’aquestes morts, i 944.000 infants 
moren cada any a causa d’aquesta malaltia, més que la malària, el VIH/sida, 

la tuberculosi i la meningitis juntes. 

 

“Aquesta aliança és una oportunitat única per elevar la lluita contra la 

pneumònia al primer nivell i suposa un gran avanç cap a la consecució del 

tercer Objectiu de Desenvolupament Sostenible (garantir una vida saludable i 

promoure el benestar per a totes les edats)”, ha afirmat Gérard Bocquenet. 
 

Tot i que les noves intervencions preventives —en especial la vacuna 

antipneumocòccica conjugada— han ajudat a reduir la mortalitat infantil per 

pneumònia, la detecció i el tractament ràpid i eficaç són essencials. Moltes 

morts causades per aquesta malaltia es deuen a una atenció i un tractament 

inadequats per un diagnòstic incorrecte dels símptomes. 

 

En la primera fase del nou programa d’innovació es distribuiran i testaran 
2.400 nous dispositius automàtics de diagnòstic en vuit països de tot el món 

on la pneumònia té una incidència molt alta, com ara Moçambic, les Filipines i 
Etiòpia. Posteriorment s’analitzaran els resultats per avaluar l’impacte en la 

millora del diagnòstic i es desenvoluparan els protocols per ampliar-lo a escala 

més gran. 

 

S’estima que prop de 120.000 infants es beneficiaran directament de la 
primera fase. A més de permetre millorar el diagnòstic d’aquests infants 

davant la pneumònia i, per tant, de facilitar que tinguin el tractament adequat, 

aquesta primera etapa servirà per obtenir un coneixement molt valuós que ha 

d’impulsar globalment la millora del diagnòstic de la pneumònia en contextos 



 

rurals de països en desenvolupament. 

 

Aquesta aliança es presentarà a la primera Cimera d’Innovació sobre la 

Pneumònia (Pneumonia Innovation Summit), que tindrà lloc el 12 de novembre 

a Nova York, i s’hi exposaran diverses propostes innovadores per al diagnòstic 

i el tractament d’aquesta malaltia. 

 
Sobre la col·laboració de ”la Caixa” amb l’UNICEF Comitè Espanyol 

”la Caixa” és un dels principals col·laboradors privats de l’UNICEF a Espanya. 

Des de l’any 2000, i gràcies al suport financer de la Fundació, ”la Caixa” ha 

mobilitzat fins avui més de 5 milions d’euros que han permès a l’UNICEF 

desenvolupar iniciatives per lluitar contra la desnutrició infantil a Mauritània i 

Etiòpia; promoure l’accés a l’educació bàsica al Sudan; prevenir el VIH/sida i 

cuidar els infants ja afectats a Burundi, i proveir dels programes d’ajuda 

d’emergència per salvar vides a Somàlia, Haití i les Filipines, entre altres 

programes. Amb el programa d’innovació sobre la pneumònia presentat ara, la 

relació entre l’UNICEF i ”la Caixa” fa un pas endavant en una aliança 

estratègica global. 

 
Fundació Bancària ”la Caixa”: més compromesos que mai 

Com a part del compromís de la Fundació Bancària “la Caixa” d’ajudar a 

eradicar la pobresa als països de renda baixa, l’entitat dóna suport a iniciatives 

innovadores, productives i de generació de llocs de treball en col·laboració amb 

més de setanta entitats espanyoles i internacionals. 

El Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” va néixer 

el 1997, i des de llavors ha impulsat 566 projectes de cooperació al 

desenvolupament i ajuda humanitària a 62 països, amb una aportació de més 

de 115 milions d’euros, a més d’impulsar línies de formació i sensibilització a 

Espanya. 

Sobre l’UNICEF 

A l’UNICEF promovem els drets i el benestar de tots els infants en tot allò que 

fem. Juntament amb els nostres aliats, treballem a 190 països i territoris per 

transformar aquest compromís en accions pràctiques, centrant especialment 

els nostres esforços a arribar a la infància més vulnerable i exclosa, per al 

benefici de tots els infants i a tot arreu. 

 

 



 

 

 

Més informació i contacte: 

 
UNICEF Comitè Espanyol 
Belén de Vicente: 609 160 051 / 913 789 555 / bvicente@unicef.es 

www.unicef.es  

Segueix-nos a Facebook  Twitter Youtube Instagram 

Visita la nostra televisió digital tv.unicef.es. 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org 

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 
 

 

 

 

 

 
 


