
  
 

 
Nota de premsa 

 
2,5 milions d’infants en situació de pobresa 
han estat vacunats a través del programa de 
Vacunació Infantil de l’Obra Social “la Caixa” 

 
• Més de 2.500.000 infants han rebut la vacuna pentavalent i la 

vacuna pneumocòquica a Àfrica i Llatinoamèrica a través de les 
donacions realitzades al programa de Vacunació Infantil de l’Obra 
Social “la Caixa” que fins avui, sumen 2.732.465 euros. 
 

• Aquestes aportacions provenen de les 515 empreses de tot l’Estat 
associades a l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil 
liderada per l’Obra Social “la Caixa”, i dels més de 700 empleats de 
l’entitat que cada any col·laboren amb la iniciativa.  
 

• A més, “la Caixa” manté oberta a tothom la campanya de 
microdonatius del programa de Vacunació Infantil, a través de la 
qual l’entitat duplica l’import de les donacions que els ciutadans 
realitzen.  
 

• “la Caixa” canalitza les aportacions a Gavi the Vaccine Alliance, 
organització internacional que neix l’any 2000 com a partenariat 
públic-privat la missió del qual es centra en salvar la vida dels nens 
i protegir la salut de la població augmentant l’accés a la vacunació 
als països més pobres. 
 

 
Barcelona, 4 de gener de 2016.- L’Aliança Empresarial per a la Vacunació 
Infantil, els més de 700 empleats de “la Caixa” que cada any col·laboren 
amb el programa de Vacunació Infantil de l’Obra Social “la Caixa”, i la 
ciutadania compromesa amb la causa, han fet possible que més de 2.500.000 
nens i nenes desafavorits de l’Àfrica i Llatinoamèrica hagin rebut la vacuna 
pentavalent i la vacuna pneumocòquica. Vacunes que han salvat milions de 
vides. Fins avui, les aportacions de cada pilar contribuent que ho han fet 
realitat, sumen 2.767.465 euros.  



  
 

Una aliança que salva vides 
 
Des del seu inici l’any 2008, l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil ha 
contribuït a la vacunació dels nens de països de renda baixa, a través de les 
aportacions de les 515 organitzacions adherides. Aquesta iniciativa és 
promoguda per l’Obra Social “la Caixa” i Gavi the Vaccine Alliance amb 
l’objectiu de canalitzar les aportacions econòmiques d’acció social de les 
empreses col·laboradores. En aquest context, aquesta Aliança és un projecte 
de responsabilitat social corporativa pioner a Europa que contribueix a l’accés i 
a la qualitat de les vacunes als països en desenvolupament, i que ofereix 
una gran oportunitat per a totes aquelles empreses de qualsevol àmbit i mida 
que vulguin unir-se a la lluita contra la mortalitat infantil.   
 
Per això, “la Caixa” posa la seva àmplia xarxa d’oficines, - la més extensa del 
sector financer espanyol amb més de 5.300 oficines, - a disposició de les 
organitzacions de tot l’Estat interessades en col·laborar. Als membres se’ls hi 
facilita un distintiu i un diploma, segons el tipus de patrocini, que acredita el seu 
compromís amb aquesta iniciativa sanitària que promou GAVI. Existeixen tres 
categories de patrocini: Plata, Or i Platí (amb col·laboracions a partir de 
1.000 euros). Gràcies a aquest projecte, les empreses poden canalitzar de 
forma adequada la seva preocupació i inquietud en l’àmbit de la solidaritat: el 
fet que se’ls ofereixi una acció concreta, recolzada per l’experiència de GAVI, 
ha afavorit l’èxit obtingut fins ara.  
 
En reconeixement a la tasca que es realitza gràcies a l’Aliança Empresarial per 
a la Vacunació Infantil, l’Obra Social “la Caixa” ha rebut el Premi Unicef 
Emprèn 2015. Aquest premi es concedeix a projectes, iniciatives o actuacions 
empresarials posades en marxa o desenvolupades per una persona, institució, 
emprenedors socials o grup de persones dirigides a col·lectius menys afavorits 
i/o vulnerables.  
 
La solidaritat de la ciutadania i dels empleats de “la Caixa” 
 
Cada any, són una mitjana de 700 empleats de l’entitat els que col·laboren amb 
el programa de Vacunació Infantil de l’Obra Social “la Caixa”. A dia d’avui, les 
aportacions dels empleats sumen 340.000 euros.  
 
 

 
 



  
 

 
A més, l’Obra Social “la Caixa” manté activa la campanya de microdonatius 
del programa de Vacunació Infantil, a través de la qual “la Caixa” duplica 
l’import de les donacions que els ciutadans realitzen, amb el compromís de la 
Fundació Bill & Melinda Gates, la qual també multiplica les aportacions. Amb 
tot, es quadrupliquen així els esforços contra la mortalitat infantil. Tenint 
en compte que immunitzant a un nen amb les tres dosis necessàries de la 
vacuna pneumocòquica té un cost d’aproximadament 8 euros, amb només 1 
euro de donació ja s’està ajudant a que un infant estigui més a prop de rebre 
aquesta vacuna que pot salvar-li la vida.  
 
Fins avui, s’han recaptat prop de 11.000 euros dels microdonatius realitzats 
per la ciutadania a través del Canal Solidari de “la Caixa”: 
http://microdonativos.lacaixa.es/proyectovacunacioninfantil_es.html 
 
 
El compromís de “la Caixa” amb la reducció de la mortalitat infantil 
 
La pneumònia és el primer factor de mortalitat en menors de cinc anys. 
Per cada nen o nena que mor de pneumònia a un país desenvolupat, moren 
2.000 als països en via de desenvolupament. En total, mata cada any a 1,6 
milions d’infants, més que la sida, la malària i la tuberculosi juntes. Les 
noves vacunes pneumocòquiques són vacunes molt complexes i 
sofisticades que, d’una altra manera, en el passat podrien haver necessitat 
més de deu anys per arribar a la població infantil dels països més pobres 
del món.  
 
Fermament compromesa en millorar aquesta realitat, “la Caixa” canalitza 
totes les aportacions del programa de Vacunació Infantil a Gavi the 
Vaccine Alliance, organització internacional que neix l’any 2000 com a un 
partenariat públic-privat la missió de la qual es centra en salvar la vida dels 
infants i protegir la salut de la població augmentant l’accés a la vacunació 
als països més pobres. 
 
Paral·lelament, “la Caixa”, a través de la seva Obra Social i, concretament, 
de l’Àrea Internacional, manté la seva aportació anual a GAVI per facilitar 
l’accés a la vacunació infantil de nens i nenes menors de cinc anys a països 
de renda baixa. Aquesta ha estat de més de 20.767.465 euros entre 2008 i 
2015. 
 



  
 

A més d’impulsar aquesta Aliança, l’Àrea Internacional de l’Obra Social 
“la Caixa” ha col·laborat, fins a dia d’avui, amb un total de 578 projectes 
de desenvolupament a països d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina amb la 
col·laboració d’organitzacions sense ànim de lucre, fundacions i diferents 
organismes internacionals.  
 
 
 
 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05  / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de premsa multimèdia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 


