
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Nota de premsa  

 
Gràcies als donatius de clients i empleats de ”la Caixa”, persones amb 

dificultats rebran productes preparats a base de fruites  

 
L’Obra Social ”la Caixa” i els bancs  

d’aliments impulsen un projecte 
d’aprofitament d’excedents de fruita per a 

les famílies més vulnerables 
 

•   El projecte s’adreça als col·lectius més necessitats amb l’objectiu 

que puguin accedir a productes nutritius que continguin fruita 

i que, per tant, contribueixin a una dieta saludable. 

•   L’Obra Social ”la Caixa” impulsarà una campanya de recaptació 

de donatius a través del seu portal de microdonatius per tal de 

possibilitar que la fruita excedent es transformi en productes 

elaborats que la FESBAL lliurarà a les persones que més ho 

necessitin. 

 

Madrid, 7 de juny de 2013. El director general de l’Obra Social ”la Caixa”, 
Jaume Lanaspa, i el president de la Federació Espanyola de Bancs 
d’Aliments (FESBAL), José Antonio Busto, han signat un conveni marc de 
col·laboració per impulsar un nou projecte de microdonatius amb 
l’objectiu de proveir la població més vulnerable de productes elaborats amb 
la fruita excedent, com ara sucs concentrats, compotes i melmelades. 
 
És universalment sabut que la fruita constitueix una part essencial de 
qualsevol dieta saludable i que, tal com recomana l’Organització Mundial 
de la Salut, és necessari ingerir com a mínim dues fruites al dia per 
contribuir a la prevenció de malalties cròniques i pal·liar carències de 
micronutrients. Tenint en compte que les famílies amb dificultats 

econòmiques sovint no poden comprar fruita fresca, neix aquest 
projecte amb el propòsit de transformar la fruita excedent en productes 

elaborats per distribuir-los gratuïtament a persones en risc o situació 

d’exclusió social. 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

Així doncs, l’Obra Social ”la Caixa” farà una campanya de recaptació en 
què posarà a disposició dels seus clients i empleats el seu canal en línia 

de microdonatius (http://microdonativos.lacaixa.es/index_ca.html), a 
través del qual es podran fer donatius puntuals o periòdics, com també 
donacions mitjançant un SMS. La quantitat recaptada es destinarà a la 

FESBAL per tal que els bancs d’aliments de tot Espanya distribueixin els 

productes elaborats amb fruites excedents.  
 
Què és un banc d’aliments?  

 
Un banc d’aliments és una organització sense ànim de lucre basada en el 
voluntariat i que té com a objectiu recuperar excedents alimentaris de la 
nostra societat i redistribuir-los entre les persones més necessitades, 
evitant que es malbaratin i que se’n faci un mal ús.  
 
Els bancs d’aliments reben donacions de particulars i excedents 
d’empreses d’alimentació. Des dels magatzems que tenen distribuïts per tot 
Espanya, subministren els productes a entitats socials que atenen 
directament persones necessitades. La Federació Espanyola de Bancs 
d’Aliments (FESBAL) és membre de la Federació Europea de Bancs 
d’Aliments (FEBA), amb seu a París.  

 

Obra Social ”la Caixa”: més compromesos que mai 

 

El compromís de ”la Caixa” amb les necessitats de la societat on duu a 
terme la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un dels 
seus trets més definitoris i diferencials des del 1904, assoleix unes 
dimensions encara més grans en les circumstàncies actuals. En aquest 
sentit, l’entitat manté el pressupost de la seva obra social per al 2013 en 
500 milions d’euros, la mateixa xifra que es va pressupostar per als cinc 
anys precedents. Aquesta quantitat situa l’Obra Social ”la Caixa” com la 
primera fundació privada d’Espanya i una de les més importants del món. 
 
Un any més, la prioritat serà l’atenció a les preocupacions i els 

problemes principals dels ciutadans. La lluita contra la pobresa i la 
marginació a Espanya, el foment de l’ocupació entre col·lectius amb 
dificultats —amb una atenció especial als joves—, l’envelliment actiu i 
saludable, l’atenció a les persones amb malalties avançades i el suport a la 
recerca i a l’educació són alguns dels objectius més importants.  
 



 
 
 
 
 
 
 

   

En total, el 66,8 % del pressupost (334 milions d’euros) es destinarà al 
desenvolupament de programes socials i assistencials. Els programes 
de ciència, recerca i medi ambient suposaran el 13,4 % (67,1 milions); 
l’apartat cultural representarà el 12,9 % de la inversió (64,3 milions), i el 
suport a l’educació i la formació, el 6,9 % (34,6 milions d’euros). 
 
El 2012, l’Obra Social ”la Caixa” va impulsar un total de 42.056 iniciatives, 
en què van participar i de què es van beneficiar més de 8 milions de 

persones. 
 

 
 

 
 
 

Més informació 

 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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