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L’ONU atorga a la Fundació ”la Caixa” 
l’estatus d’entitat consultiva especial 

 
 

• Es tracta de la categoria més alta oferta per l’ONU a organitzacions 
no governamentals, i permetrà a la Fundació participar en les 
tasques de l’organització, ser escoltada i contribuir a la seva agenda. 
 

• Amb aquest reconeixement, l’ONU podrà sol·licitar a la Fundació 
”la Caixa” consell, informació especialitzada i elaboració d’estudis. 
Per part seva, la Fundació podrà assistir a conferències i 
esdeveniments internacionals a l’ONU, i portar a terme declaracions 
escrites i orals en aquests esdeveniments o organitzar actes 
paral·lels. 

 

• Actualment, 5.003 entitats no governamentals de tot el món ostenten 
l’estatus d’entitat consultiva de l’ONU, de les quals 217 són 
fundacions. 
 
 

Barcelona, 8 de febrer de 2022. El Consell Econòmic i Social de les Nacions 
Unides (ECOSOC), l’òrgan principal per a la coordinació del treball econòmic, 
social i mediambiental de l’ONU, ha atorgat a la Fundació ”la Caixa” l’estatus 
d’entitat consultiva especial. Es tracta del nivell més alt ofert per l’ONU a 
organitzacions no governamentals, que permetrà a la Fundació participar en les 
tasques de l’organització, ser escoltada i contribuir a la seva agenda. 
 
Aquest reconeixement habilita l’ECOSOC per sol·licitar a la Fundació consell, 
informació especialitzada i elaboració d’estudis en temes en què l’entitat sigui 
experta, estudis que el secretari general de l’ONU podrà compartir amb els 
membres del Consell. 
 



També ofereix a la Fundació la possibilitat d’assistir a conferències i 
esdeveniments internacionals a l’ONU, portar a terme declaracions escrites i 
orals en aquests esdeveniments, organitzar actes paral·lels en el context de 
l’ONU, ingressar a les seves instal·lacions i establir nous contactes i xarxes. 
 
Properes accions de la Fundació a l’ONU 
 
Des de l’oficina de representació de la Fundació ”la Caixa” als Estats Units, 
ubicada a Washington, s’han presentat propostes de participació de la Fundació 
”la Caixa” en dos esdeveniments de l’ECOSOC per a aquest 2022 que ja han 
estat aprovades pel Consell. 
 
Es tracta, d’una banda, de l’ECOSOC Partnership Forum 2022, que va tenir lloc 
el passat dia 2 de febrer i en el qual es va presentar el programa de vacunació 
infantil de la Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb Gavi, The Vaccine 
Alliance, ISGlobal i IESE; i de l’altra, de la 60a sessió de la Comissió de 
Desenvolupament Social de l’ONU, que tindrà lloc el proper dia 15 de febrer i en 
la qual es presentarà el programa de generació d’ocupació de la Fundació 
”la Caixa” Work4Progress, que l’entitat impulsa a l’Índia, Moçambic i el Perú. 
 
Actualment, 5.003 entitats no governamentals de tot el món ostenten l’estatus 
d’entitat consultiva especial de l’ONU, de les quals 217 són fundacions. 
 
 
 
 
 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
Neus Contreras: 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 
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