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L’Obra Social ”la Caixa” i el Comitè Olímpic 
Espanyol llancen una app per detectar la 
transmissió del Zika entre els esportistes 

espanyols del Brasil 2016  
 

L’aplicació es troba en una primera fase pilot a disposició dels 

esportistes que participaran a les Olimpíades, després de les quals, es 

preveu que estigui disponible per a tots els ciutadans   

 

 

• La nova aplicació ha estat crreada per l’Hospital Clínic de 

Barcelona, ISGlobal i la Universitat Politècnica de Madrid, i neix 

amb l’objectiu de garantir la informació veraç, detectar i controlar 

possibles casos de Zika i altres malalties transmissibles. 

 

• Els esportistes de la delegació espanyola participaran en un 

protocol d’investigació liderat per l’ISGlobal i l’Hospital Clínic de 

Barcelona en el qual es recolliran mostres per fer-ne una anàlisi 

microbiològica. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” destina més de 60.000 euros al 

desenvolupament d’aquest projecte. 

 

 

Madrid, 19 de juliol de 2016. El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 

Isidre Fainé, i el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, 

han signat un conveni per desenvolupar una aplicació mòbil que permetrà 

monitorar la salut dels esportistes espanyols que participin en els Jocs Olímpics 

del Brasil 2016, amb l’objectiu de detectar malalties tropicals, en concret la 

infecció per Zika. 

 

Amb aquest acord, l’Obra Social ”la Caixa” destina un total de 60.500 euros al 

desenvolupament de la nova app, que contribuirà que els membres de la 

delegació espanyola als Jocs Olímpics 2016 rebin informació veraç sobre el 

risc de la infecció per Zika, cosa que afavorirà la seva sensació de seguretat 
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durant el viatge i reduirà l’alarma social i la desinformació. L’aplicació es troba 

en una primera fase pilot a disposició dels esportistes que participaran a les 

Olimpíades, després de les quals, es preveu que estigui disponible per a tots 

els ciutadans   

 

Aquest projecte, la part tecnològica del qual està essent desenvolupada per la 

Universitat Politècnica de Madrid, es basa en un canal obert i continu de 

comunicació mèdica entre els equips directius i mèdics de la delegació 

espanyola als Jocs Olímpics del Brasil 2016 i el personal expert en medicina 

tropical de l’Hospital Clínic de Barcelona. D’aquesta manera, es preveu que des 

de l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) es recullin dades de la 

incidència de malalties transmissibles (en especial, el virus Zika) entre els 

membres de la delegació espanyola per avaluar la taxa d’atac d’aquest virus en 

persones exposades als Jocs Olímpics Rio 2016, tant en simptomàtics com en 

asimptomàtics. 

 

 

Virus del Zika, antecedents i necessitats 

 

Des del 2015 un brot de virus Zika està afectant tot Llatinoamèrica i el Carib. 

Malgrat que la malaltia cursa de forma lleu en la majoria de pacients infectats, 

s’ha descrit una associació amb problemes congènits en infeccions que tenen 

lloc durant l’embaràs i, en menor mesura, problemes neurològics.  

 

El Brasil és un dels països i territoris a Llatinoamèrica i el Carib que presenta 

una transmissió activa del virus del Zika, i Rio de Janeiro és una de les ciutats 

que ha registrat un nombre més alt de casos d’aquesta malaltia. Els virus del 

dengue i chikungunya, transmesos pel mateix mosquit urbà i diürn (Aedes), 

també són presents a la regió de Rio, mentre que el paràsit de la malària, 

transmès per un altre mosquit (Anopheles), es concentra a la conca de 

l’Amazones, al nord-oest del país.  

 

Davant la celebració d’un esdeveniment multitudinari com ara els Jocs Olímpics 

del Brasil 2016 (Rio de Janeiro/Manaus), es plantegen reptes per a la seguretat 

individual, però també per a la salut global, atès que l’afluència massiva de 

persones a l’esdeveniment podria afavorir la dispersió dels virus per altres 

regions geogràfiques. En aquest context, neix el nou projecte dins d’un Pla de 

Prevenció per a les delegacions esportives espanyoles, amb l’objectiu de 
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garantir la informació, la detecció i el control de possibles casos de Zika i altres 

malalties transmissibles. 

 

 

Més informació 

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

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


