
  

 
 

Nota de premsa 

 
Més de 4 milions d’infants han estat 

vacunats a través del programa de 
Vacunació Infantil del qual forma part la 

Fundació Bancària ”la Caixa” 
 

• L’entitat renova els seus compromisos amb l’organització 
internacional Gavi, the Vaccine Alliance, la missió de la qual és 
salvar la vida dels infants i protegir la salut de la població 
augmentant l’accés a la vacunació als països més pobres.  
 

• Més de 4 milions d’infants han rebut la vacuna pentavalent i la 
vacuna pneumocòccica a l’Àfrica i Llatinoamèrica a través de les 
donacions fetes al programa de Vacunació Infantil impulsat per la 
Fundació Bancària ”la Caixa” i la Fundació Bill i Melinda Gates, en 
el marc de Gavi, the Vaccine Alliance, i amb la col·laboració 
d’ISGlobal. 
 

• Des que la Fundació Bancària ”la Caixa” es va sumar al programa el 
2008, la recaptació ha ascendit a 23 milions d’euros entre 
aportacions d’empreses, particulars, empleats de l’entitat, 
microdonatius de ciutadans. 
 

• L’Aliança impulsa una fórmula pionera per promoure la 
responsabilitat social corporativa a Espanya: la Fundació Bancària 
”la Caixa” i la Fundació Bill i Melinda Gates multipliquen per quatre 
cada donació rebuda, de manera que s’aconsegueix quadruplicar 
els esforços contra la mortalitat infantil. 
 
 

Barcelona, 5 de maig de 2017. El director general de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Jaume Giró, i la directora general de Mobilització de Recursos i 
Associacions del Sector Privat de Gavi, the Vaccine Alliance, Marie-Ange 
Saraka-Yao, han signat avui un acord per impulsar la vacunació infantil als 
països en vies de desenvolupament. Amb aquest acord, la Fundació Bancària 
"la Caixa" estén el seu compromís amb Gavi, the Vaccine Alliance i contribueix 
amb un milió d’euros addicional a la immunització de milers de nens. 



  

 
 
Més de 4 milions d’infants han estat vacunats en zones de l’Àfrica i de 
Llatinoamèrica on és difícil accedir a la sanitat. En concret, 4.030.613 infants 
han rebut la vacuna pentavalent i la vacuna pneumocòccica des del 2008, any 
en què la Fundació Bancària ”la Caixa” es va sumar a l’Aliança Empresarial per 
a la Vacunació Infantil amb l’organització internacional Gavi, the Vaccine 
Alliance. 
 
En total, s’han recaptat més de 23 milions d’euros gràcies a una iniciativa de 
captació de fons pionera a Europa. A través de la fórmula del matching fund, 
l’Aliança multiplica per quatre les donacions rebudes. Amb la fórmula 1=4, per 
cada euro que una empresa dona, la Fundació Bancària ”la Caixa” n’hi afegeix 
un altre i la Fundació Bill & Melinda Gates n’hi afegeix dos més. 
 
Aquestes aportacions procedeixen dels 2.434 donants de tot Espanya, entre 
empreses i particulars associats a l’Aliança Empresarial per a la Vacunació 
Infantil liderada per la Fundació Bancària ”la Caixa”. A més, més de 750 
empleats de l’entitat i més de 140.000 ciutadans solidaris han fet una 
contribució a través de la campanya de microdonacions. 
 
Aquesta Aliança per a la Vacunació ha arribat a un total de 10 països de l’Àfrica 
i Llatinoamèrica, entre els quals hi ha Bolívia, Camerun, Etiòpia, Hondures, 
Mauritània, Nicaragua, República Centreafricana, Sudan del Nord i Tanzània. 
En els últims anys s’ha enfocat especialment a Mozambic, amb la vacuna 
pneumocòccica contra la pneumònia, que actualment és la primera causa de 
mortalitat infantil. 
 
 
Objectiu: salvar vides 
 
Cada 60 segons moren 3 infants per causes evitables amb vacunes. És la 
xifra que l’Organització Mundial de la Salut posa sobre la taula i davant la qual 
l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil es posa en marxa amb l’única 
vocació de salvar vides.  
 
La mortalitat infantil s’ha reduït a la meitat des del 1990. La introducció de 
vacunes noves i l’augment de la cobertura amb les vacunes existents ha 
accelerat la reducció de la mortalitat en menors de cinc anys fins a assolir un 
ritme de –3,6 % per any actualment.  
 



  

Per tot això, celebracions com la Setmana Internacional de la Immunització, 
que té lloc del 24 al 30 d’abril, serveixen per insistir en la importància de l’accés 
dels infants d’arreu del món a les vacunes. 
 
La vacuna és una eina clau per al desenvolupament de les poblacions i, a més, 
és una de les intervencions més rendibles per salvar vides. Es calcula que 
cada euro invertit en vacunació infantil té un retorn de 16 euros, ja que la 
immunització pot garantir la supervivència, el primer dret de la infància. Els 
nens i nenes necessiten estar sans per assistir a l’escola, i només amb 
l’educació i la formació necessàries podran contribuir al desenvolupament de 
les seves comunitats. 
 
Així, aquesta Aliança de la Fundació Bancària ”la Caixa” amb Gavi, the Vaccine 
Alliance contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible establerts per les Nacions Unides a l’Agenda 2030. 
 
 
Una aliança pionera per a la vacunació 
 
La característica particular de l’Aliança per a la Vacunació és que la Fundació 
Bancària ”la Caixa” hi involucra els seus clients, tant empreses com particulars. 
Es tracta d’un projecte de responsabilitat social corporatiu pioner a Europa. 
Contribueix a l’accés i la qualitat de les vacunes als països en 
desenvolupament i ofereix l’oportunitat de contribuir a la salut a les empreses 
de qualsevol mida i àmbit. 
 
Amb aquest objectiu, ”la Caixa” posa a disposició de l’Aliança per a la 
vacunació infantil tota la seva xarxa d’oficines —la més extensa del sector 
financer espanyol—, així com els centres de Banca d’Empreses i Banca 
Privada, a través dels quals es presta informació a totes les companyies 
espanyoles interessades a sumar-se a la causa. 
 
Als membres se’ls facilita un distintiu i un diploma que acredita el seu 
compromís amb aquesta iniciativa sanitària que promou Gavi, the Vaccine 
Alliance. Hi ha tres categories de patrocini: Plata, Or i Platí (amb 
col·laboracions a partir de 1.000 euros). Així, les empreses poden canalitzar 
les seves donacions sota un segell de confiança i contribuir a posar fi a la 
mortalitat infantil. 
 
A més, ”la Caixa” manté oberta a tot el món la campanya de microdonatius per 
al programa de Vacunació Infantil. Fins avui s’han recaptat prop de 302.062 
euros dels microdonatius fets per més de 140.670 ciutadans solidaris, a 
través del Canal Solidari de ”la Caixa”:  



  

http://microdonativos.lacaixa.es/proyectovacunacioninfantil_ca.html. 
 
 
 
Una aliança que salva vides 
 
En reconeixement de la tasca que es fa gràcies a l’Aliança Empresarial per a la 
Vacunació Infantil, la Fundació Bancària ”la Caixa” va rebre el Premi UNICEF 
Comitè Espanyol «Emprèn» 2015. Aquest guardó 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. The Vaccine Alliance uneix a països 
en vies de desenvolupament amb els donants, que inclouen governs, la 
Organització Mundial de la Salut, UNICEF, el banc Mundial, la indústria de la 
vacunació, agències tècniques, la societat civil, la Fundació Bill i Melinda 
Gates, i altres socis del sector privat, entre els que s’hi compta la Fundació 
Bancària ”la Caixa”. Des que l’Aliança es va establir l’any 2000, Gavi, the 
Vaccine Alliance ha vacunat 580 milions d’infants en 73 països, i es calcula que 
ha evitat més de 8 milions de morts prematures. 
 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Irene Benedicto: 934 042 033 / 629 547 850 / ibenedicto@fundaciolacaixa.org 
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