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Aliança per a la
Vacunació Infantil
La nostra missió
és salvar vides
La Fundació ”la Caixa” promou l’Aliança per a la Vacunació Infantil, juntament
amb Gavi, the Vaccine Alliance, el suport de la Fundació Bill i Melinda Gates i
la col·laboració científica i acadèmica de l’Institut de Salut Global de Barcelona
(ISGlobal), per salvar vides d’infants augmentant l’ús equitatiu de les vacunes als
països de baixos ingressos.

UN MODEL DE BONES PRÀCTIQUES
El 2020, la Fundació Bill i Melinda Gates va elaborar,
amb la col·laboració de l’IESE Business School,
un cas d’estudi de l’Aliança per a la Vacunació
Infantil com a exemple de bones pràctiques de
responsabilitat social.

UNA ALIANÇA FILANTRÒPICA INNOVADORA
Aquesta aliança ofereix l’oportunitat de sumar-se a la lluita contra la mortalitat
infantil a les empreses com a part de la responsabilitat social corporativa; als
clients i empleats del Grup CaixaBank, i també a la societat en general a través de
microdonatius. Les aportacions es destinen íntegrament a vacunar els més petits
per mitjà de Gavi.

LA FÓRMULA DE L'1=4
Gràcies a l’acord del Matching Fund, totes les donacions rebudes es multipliquen
per quatre. Per cada euro donat, la Fundació ”la Caixa” afegeix un euro més i la
Fundació Bill i Melinda Gates aporta dos euros addicionals.

UN MÓN MILLOR ÉS POSSIBLE
L’Aliança per a la Vacunació Infantil contribueix a la consecució dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible - ODS de les Nacions Unides, que s’emmarquen en
l’Agenda 2030.

PREMI PRINCESA
D’ASTÚRIES
Gavi, the Vaccine Alliance va ser
guardonada amb el Premi Princesa
d’Astúries de cooperació internacional
2020 per la tasca de facilitar l’accés
universal a les vacunes i, d’aquesta
manera, reduir l’impacte de les malalties
infeccioses i la mortalitat infantil.
El jurat va voler destacar amb aquest
premi la importància que té per a la salut
pública la immunitat per vacunació.
VEURE EL VÍDEO >>>
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Per què és important continuar col·laborant
amb l’Aliança per a la Vacunació Infantil
durant la crisi de la COVID-19?
Impacte de la vacunació
en el desenvolupament

1. RISC DE NOVES PANDÈMIES
Si se suspenen els programes de vacunació infantil, correm el risc de sumar a la
COVID-19 altres pandèmies causades per malalties que podem prevenir amb vacunes.

Població més sana
i enfortiment de les economies

Infants vacunats

2. AUGMENT DE MORTS PER PNEUMÒNIA
Aquesta pandèmia ha servit per alertar sobre els perills de les infeccions respiratòries
com la pneumònia i sobre la necessitat de prevenir, poder diagnosticar i tractar de
manera eficaç aquestes infeccions, especialment entre les poblacions vulnerables.

Millora de l’estabilitat i
productivitat

Millora de l’educació i
el desenvolupament

3. AUGMENT DE LA MORTALITAT INFANTIL
Els danys col·laterals del coronavirus estan derivant en un augment de la mortalitat
infantil per primera vegada en molts anys.*

4. RENDIBILITAT, SALUT I DESENVOLUPAMENT
Les vacunes són una de les inversions més rendibles en salut i desenvolupament de
la història. Per cada dòlar invertit en immunització durant els anys 2021-2030 als 73
països que reben suport de Gavi, s’estalviaran 21 dòlars en costos d’atenció mèdica
i pèrdua de salaris i de productivitat a causa de malalties i morts.**
En millorar l’accés a les vacunes noves i infrautilitzades, es transforma la vida de les
persones, s’ajuda a impulsar les economies dels països de baixos ingressos i es fa
que el món sigui més segur per a tothom.

5. RESPONSABILITAT SOCIAL
Acadèmics de prestigi han demostrat que participar en un projecte social innovador
i reconegut que reverteixi en bé de la societat repercuteix positivament en
l’empresa, en els resultats que obté, en els clients i en els empleats, i n’afavoreix la
competitivitat.

*2020 Goalkeepers Report, Fundació Bill i Melinda Gates. **Health Affairs. Return on investment
from childhood immunizations in low-and middle-income countries, 2011-2020.
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Reducció de la taxa de natalitat i
millora de la salut materna

Reducció dels
costos sanitaris

ALIANÇA PER A LA VACUNACIÓ INFANTIL

Temps de vacunes
A l’Aliança per a la Vacunació Infantil promovem la vacunació com un gest solidari,
però des de la irrupció de la pandèmia hem vist fins a quin punt la salut en un
raconet del planeta ens afecta a tots: ens necessitem per tirar endavant. A l’inici de
la COVID-19, es va fer evident que frenar l’expansió del virus no s’aconseguiria en un
sol país. Controlar l’epidèmia requereix que les vacunes arribin a tots els països i a
tothom. No obstant això, frenar aquesta emergència no pot suposar abaixar la guàrdia
i perdre part del camí recorregut en altres malalties, com la pneumònia, que continua
sent una de les causes de mortalitat principals entre els menors als països menys
desenvolupats. La pandèmia ha fet palès que aquest camí és el bo i la vacunació s’ha
convertit en l’estratègia prioritària per avançar. Així doncs, es dissipen els dubtes
sobre l’eficàcia i l’impacte d’apostar per la salut de tothom al mateix temps i, sobretot,
de protegir aquells que sense la nostra ajuda no rebrien una vacuna de la qual els
depèn la vida. Ara més que mai és temps de vacunes.

Rafael Vilasanjuan
Director d’Anàlisi i Desenvolupament
Global d’ISGlobal
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Destinació dels fons
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Moçambic

Evolució de la mortalitat infantil per
malalties infeccioses entre els anys
2000 i 2018

El 2020, els fons de l’Aliança per a la Vacunació Infantil es van destinar íntegrament a
Moçambic per a la vacuna pneumocòccica.
Cal destacar que l’aportació total donada a Gavi per part de la Fundació ”la Caixa”,
juntament amb el Matching Fund de la Fundació Bill i Melinda Gates, van cobrir el 2019 i el
2020 el 100 % del pressupost total de la vacuna contra la pneumònia a Moçambic.

Població total el 2019:

31.156.700

Naixements el 2019:

1.161.076

2000
2018

PNEUMÒNIA
Diarrea
Sèpsia
Malària

Tètanus / Meningitis / Encefalitis
Xarampió

Taxa de mortalitat en infants menors d’1 any:

VIH

57/1.000

Taxa de mortalitat en infants menors de 5 anys:

79/1.000

Vacuna pneumocòccica
L’Aliança destina tots els fons a la immunització contra la pneumònia perquè és
la causa principal de mortalitat infantil al món. Cada any moren més de 800.000
infants menors de 5 anys a causa d’aquesta malaltia infecciosa que es podria
prevenir amb vacunes que ja existeixen, però a les quals els països més pobres no
tenen accés per manca de recursos.
Garantir la vacunació infantil és la manera més efectiva per reduir el nombre de
morts prematures i millorar el futur de les regions més afectades.
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Font: UNICEF. Levels & Trends in Child Mortality, 2019.
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Resultats

La col·laboració i el compromís de
CaixaBank Empreses i la seva Banca
Privada, com també de tota la xarxa
d’oficines, són determinants per difondre
el projecte i garantir-ne l’èxit.
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Resultats
2008-2020
NOMBRE

IMPORT

Empreses

3.953

6.768.255 €

Clients

9.094

2.203.897 €

626

562.457 €

337.999

659.028 €

Total de donatius 		

10.419.905 €

Donació de la Fundació ”la Caixa” 		

25.836.628 €

Total

36.256.533 €

Empleats
Microdonatius

351.672

Des del 2008:
Més de

Més de

Més de

de donatius rebuts

per a la vacunació
infantil

donants

10,4 M€

36 M€

350.000

IMPACTE 2008-2020

7.033.251

infants han estat vacunats gràcies als donatius
rebuts i al Matching Fund de la Fundació ”la Caixa” i la Fundació Bill i Melinda
Gates, que han doblat respectivament el total de les aportacions des del 2015.

Informe anual

2020

ALIANZA PARA LA VACUNACIÓN INFANTIL

Resultats
2020
NOMBRE

IMPORT

885

1.189.993 €

1.098

226.267 €

626

89.988 €

49.337

40.106 €

Total de donatius		

1.546.356 €

Donació de la Fundació ”la Caixa”		

1.546.356 €

Total

3.092.711 €

Empreses
Clients
Empleats
Microdonatius

51.946

El 2020:
Més

1,5 M€

d'

Més de

3 M€

de donatius rebuts

Més de

Prop de

per a la vacunació
infantil el 2020

donants

6 M€*

52.000

*Gràcies al Gavi Matching Fund
juntament amb la Fundació Bill
i Melinda Gates.

IMPACTE 2020

722.830

infants* vacunats gràcies als donatius rebuts i al Matching Fund
de la Fundació ”la Caixa” i la Fundació Bill i Melinda Gates.
*Xifres estimades. Font: Gavi Final Report to the ”la Caixa” Foundation 2020.
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Consulti el llistat de les
empreses que han col·laborat
amb l’Aliança el 2020. >>>

Més informació >>>

