
        

 

               

 

 

 
La Fundació del FC Barcelona dóna suport a la recerca d’una 

vacuna per eradicar la sida infantil a través del programa 
HIVACAT 

 
 
· La Fundació FC Barcelona dóna suport a la recerca d’una vacuna preventiva 
contra la sida infantil a través del programa HIVACAT, potenciant aquest camp 
d’investigació a través d’una campanya de difusió i sensibilització. 
 
· HIVACAT és un projecte codirigit pels Drs. Bonaventura Clotet i Josep Maria 
Gatell, que està impulsat per un consorci públic-privat sense precedents, que 
compta amb la participació de 60 científics i que ha situat el nostre país en la 
primera línea internacional de la recerca sobre la sida. 
 
· La missió d’HIVACAT es basa en la convicció de que una vacuna per la sida no 
només és possible, sinó que representa l’única manera efectiva de combatre la 
sida. Codirigit per IrsiCaixa i l’Hospital Clínic de Barcelona, HIVACAT investiga 
en el desenvolupament de la nova vacuna en coordinació amb ESTEVE i amb el 
suport de la Fundació “la Caixa”, del Departament de Salut i del Departament 
d’Innovació, Universitats, i Empresa de la Generalitat de Catalunya i de la 
Fundació Clínic. 
 
· La Societat Internacional de la sida (IAS) ha fet una crida a que almenys un 10% 
del finançament de projectes relacionats amb el VIH vagi destinat específicament 
a la recerca. 
 
 
La Fundació FC Barcelona aposta per HIVACAT, un projecte de desenvolupament 
d’una vacuna per eradicar la sida, impulsat per un consorci públic-privat sense 
precedents al nostre país, que té com a missió eradicar la sida, una malaltia que 
actualment afecta a més de 33 milions de persones de tot el món. Concretament, la 
Fundació FC Barcelona dóna suport a aquest programa a través de dues accions 
concretes: per una banda ha fet una donació de 30.000 euros per a la recerca d’una 
vacuna preventiva pediàtrica que pugui ser aplicada als països en vies de 
desenvolupament, en especial, a l’Àfrica Subsahariana, una de les zones amb més 
alta prevalença del virus. D’altra banda, la Fundació també recolzarà una campanya 
de comunicació per donar notorietat pública de la vital importància que té invertir en 
aquest camp de recerca. 
 
Des de 2006, la Fundació FC Barcelona ha apostat de forma decisiva en la lluita 
contra la sida infantil, en especial a l’Àfrica Subsahariana, des de totes les vessants, 
mitjançant un ampli ventall d’accions sanitàries i socials. Ara la Fundació ho reforça 
apostant per la recerca d’una vacuna preventiva pediàtrica.  En consonància amb la 
missió de la Fundació FC Barcelona d’ajudar als segments més vulnerables de la 
població, la missió d’HIVACAT es basa en la convicció de que una vacuna pel VIH no 
només és possible sinó que una vacuna accessible i aplicable a tota la població 
representa l’única manera efectiva de combatre la pandèmia del VIH i tots els seus 



        

 

               

 

efectes devastadors a nivell de salut pública i esperança de vida en els països més 
afectats.  
 
Alhora, HIVACAT participa en projectes en països en vies de desenvolupament a 
l’Àfrica i a l’Amèrica del Sud lluitant contra el VIH en aquells segments més vulnerables 
de la població. En aquest sentit doncs, el desig d’obtenir una vacuna que ajudi a 
protegir de la infecció pel VIH a tots els estrats de la societat i en especial a aquells 
més marginals és també el motor de l’agenda científica d’HIVACAT.  
 
El recorregut per la recerca i el desenvolupament d’una vacuna efectiva contra el VIH 
és un camí ple d’obstacles i només una recerca d’alta qualitat i de forma continuada 
assegurarà tenir les eines necessàries per assolir aquest repte científic immens. 
Sovint, el finançament és un obstacle en aquesta tasca i és per aquest motiu que 
recaptar donacions, com la de la Fundació FC Barcelona, que ja manté un estret 
compromís amb els aspectes socio-sanitaris de la sida infantil, contribueixen a enfortir 
la recerca, i faciliten directament el desenvolupament d’una vacuna que podria tenir 
conseqüències molt directes en la població. 
 
L’aportació econòmica de la Fundació FC Barcelona servirà concretament per finançar 
el desenvolupament d’una vacuna preventiva pediàtrica aplicable als infants de països 
en vies de desenvolupament, i, en especial, de l’Àfrica Subsahariana. Per reforçar la 
campanya de difusió i sensibilitzar sobre la necessitat de col·laborar tots en la recerca 
d’una vacuna, la Fundació FC Barcelona farà difusió d’un lloc web, on s’explicaran les 
línees d’actuació del programa HIVACAT, i es donarà l’oportunitat de fer donacions 
destinades a la recerca d’una vacuna. Per altra banda, i en motiu del dia mundial de la 
sida, també s’emetran spots publicitaris als mitjans de comunicació i al Camp Nou, 
entre d’altres accions. 
 
Sobre HIVACAT 
 
El projecte de recerca i desenvolupament de la vacuna per a la sida HIVACAT està 
integrat pels dos centres de recerca més consolidats i importants que actualment hi ha 
sobre la sida, com són l’Institut de Recerca de la SIDA IrsiCaixa a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol (Can Ruti) i el Servei de Malalties Infeccioses i Sida de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, HIVACAT investiga en el desenvolupament de la 
nova vacuna contra el VIH en coordinació amb ESTEVE i amb el suport de la 
Fundació “la Caixa”, del Departament de Salut i del Departament d’Innovació, 
Universitats, i Empresa de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació Clínic. El 
consorci suposa la primera experiència significativa de col·laboració en aquest àmbit 
entre administració, investigadors i empresa. 
 
Ambdós centres desenvolupen la recerca al costat de 7.500 malalts que es beneficien 
de la ràpida incorporació dels nous tractaments desenvolupats en els mateixos centres 
i de les innovacions adquirides a nivell internacional. HIVACAT compta amb un equip 
integrat per més de 60 científics formats en centres investigadors de prestigi 
internacional com la Universitat de Harvard als Estats Units, l’Institut Pasteur de París 
o el Royal Free Hospital de Londres. 
 
A Espanya el projecte està codirigit pel Dr. Bonaventura Clotet de l’Hospital Germans 
Trias i Pujol i pel Dr. Josep Maria Gatell de l’Hospital Clínic, i també cal destacar la 



        

 

               

 

incorporació de l’investigador Christian Brander provinent de la Universitat de Harvard 
(Boston, Estats Units), qui s’ha incorporat a l’Institut de Recerca de la SIDA IrsiCaixa 
com a coordinador de l’HIVACAT, adscrit a la Institució de la Generalitat ICREA, i de la 
investigadora Eloisa Yuste també provinent de la Universitat de Harvard (Boston, 
Estats Units) que s’ha incorporat al Grup de Recerca de la Sida del Clinic-IDIBAPS, 
adscrit al programa Ramón y Cajal. 
 
Sobre la Fundació FC Barcelona 
 
Constituïda l’any 1994 la Fundació FC Barcelona representa la identitat social per 
excel·lència del club. El 2006 el FC Barcelona es va adherir als “Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni” de les Nacions Unides i va aprovar la cessió del 0,7% 
dels ingressos ordinaris del club a la Fundació per a la realització de programes i 
projectes.  
 
Des de llavors la Fundació desenvolupa projectes en favor de la infància vulnerable 
d’arreu del món dividits en dues grans branques: els programes propis i els programes 
en col·laboració amb les nacions unides. Els centres XICS (Xarxa Internacional de 
Centres Solidaris), les JES (Jornades d’Esport Solidari) o els programes amb 
l’UNICEF, la UNESCO i UNHCR/ACNUR són alguns dels exemples d’aquesta tasca 
solidària. La Fundació arriba en l’actualitat a més de 120.000 beneficiaris. 
 
En definitiva, la missió de la Fundació és promoure una responsabilitat social 
corporativa que permeti la consolidació del compromís del Barça com a ‘més que un 
club’ a Catalunya i al món. 
 
 
Per a més informació 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Sònia Oquendo 676.06.36.17 soquendo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
  
 
 


