
    

  

Nota de premsa 

 

La nova Fundació començarà a funcionar pròximament al Palau Macaya  

 

Es constitueix l’Institut de Salut Global de 
Barcelona 

 

 

ISGlobal, l’Institut de Salut Global de Barcelona, neix avui a Barcelona 

amb la signatura davant notari per part de les institucions fundadores 

presents en el seu Patronat. ISGlobal contribuirà a la millora de la 

salut global, prestant especial atenció a la de les poblacions més 

desfavorides, amb l’objectiu de trencar el cercle que uneix pobresa i 

malaltia. 

 

Barcelona, 26 de maig de 2010.- El President de “la Caixa” i de la seva  
Fundació, Isidre Fainé; la Ministra de Sanitat i Política Social, Trinidad 
Jiménez; el Director General de Planificació i Avaluació de Polítiques per al 
Desenvolupament del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, Juan López-
Dóriga Pérez; la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
Marina Geli; el Director General de la Fundació “la Caixa”, Jaume Lanaspa;  
la Directora de l’Àrea Internacional de la Fundació “la Caixa”, S.A.R. la 
Infanta Doña Cristina; el Director General de l’Hospital Clínic, Raimón 
Belenes; i el Rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez han 
assistit a la constitució de l’Institut de Salut Global de Barcelona i a la 
primera reunió del seu patronat.  

 
A la signatura, que ha tingut lloc a la seu de “la Caixa” a Barcelona, han 
estat també presents el Secretari General de Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, Isaïes Táboas; el director de l’Institut Carlos Slim de Salut de 
Mèxic,  Roberto Constantino Tapia; el Director de l’àrea de Ciència, 
Recerca i Medi Ambient de la Fundació “la Caixa”,  Enric Banda; i Javier 
Solana, que ha seguit aquesta primera reunió a través de 
videoconferència. Tots ells, també són membres del patronat.  

 
Objectius de desenvolupament del Mil·lenni 

La finalitat del nou institut és contribuir a enfortir la salut global mitjançant 
la generació, gestió, transmissió i aplicació de coneixement de qualitat en 



l’àmbit de la salut global, amb èmfasi particular en les poblacions més 
desfavorides, promovent així l’equitat en salut contribuint a trencar el cercle 
viciós de “pobresa - malaltia”, en coherència amb els Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni de l’Organització de Nacions Unides que 
fan referència a l’àmbit de la salut. 

 
Després de la signatura de constitució, ha tingut lloc la primera reunió del 
Patronat. Aquest ha formalitzat els nomenaments de S.A.R. la Infanta 
Doña Cristina com a Presidenta d’ISGlobal Barcelona, de Javier Solana 
com a Vicepresident i de Pedro Alonso com a Director. ISGlobal Barcelona 
també compta amb la participació activa de la Fundació Bill i Melinda 
Gates, la Nelson Mandela Children’s Fund, i de personalitats com Graça 
Machel. 

 

El Palau Macaya, seu cultural de la Fundació “la Caixa” fins el 2003, 
acollirà el nou institut.  
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 

Sònia Oquendo. 934 046 056 / 676 063 617 soquendo@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo. 934 046 131/ 629 791 296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
    

    


