
    
 
 

        Nota de premsa  
 

”la Caixa” impulsa una acció solidària que es durà a terme  
per mitjà de canals electrònics 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i la FESBAL 
impulsen una campanya de microdonatius 

per facilitar el consum de llet  
a famílies en risc d’exclusió social 

 

 

• El 20,4 % de la població espanyola, és a dir un de cada cinc 

habitants, viu per sota del llindar de la pobresa, cosa que impedeix 

que consumeixin aliments bàsics regularment. La xifra és pitjor 

quan ens fixem en el col·lectiu de menors: més d’un de cada quatre 

infants residents a Espanya (26,7 %) estan en risc de pobresa. 

 

• La llet és un dels aliments més sol·licitats per les entitats socials 

que atenen col·lectius en risc d’exclusió, però no se’n recull en una 

quantitat suficient per garantir-ne el consum mínim en famílies en 

situació de vulnerabilitat.  

 

• Davant d’aquesta realitat, l’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa la 

campanya de recollida de llet «Cap nen sense bigoti», en favor de la 

FESBAL. La campanya, oberta des d’avui i fins al 20 de juny, 

permetrà fer donacions econòmiques a través dels canals 

electrònics següents: web Microdonatius de ”la Caixa” 

(www.lacaixa.es/microdonatius), portal de ”la Caixa” 

(www.lacaixa.es), Línia Oberta, CaixaMòbil, canvi de Punts Estrella i 

SMS amb la paraula «LLET» al 28024. També es pot fer una llista de 

la compra solidària a www.granrecogidadellet.cat 

 

 

 

 

 



    
 

Madrid, 15 d’abril de 2015. El director general de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Jaume Giró, i el director general de la Federació Espanyola de 

Bancs d’Aliments (FESBAL), Juan Raúl Sanz, han signat un acord de 

col·laboració per llançar conjuntament la campanya «Cap nen sense bigoti», 

per a la recollida de llet en favor de famílies en risc d’exclusió social.  

 

Des que es va crear, la FESBAL ha anat incrementant any rere any la quantitat 

d’aliments recollits, però encara són escassos. Per bé que la llet és un dels 

aliments més sol·licitats per les entitats socials que atenen col·lectius en risc 

d’exclusió, no s’aconsegueix cobrir-ne la demanda. 

 

El 20,4 % de la població espanyola, és a dir un de cada cinc habitants, viu per 

sota del llindar de la pobresa, segons les dades de l’Enquesta de 

Condicions de Vida difosa per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquesta 

xifra s’agreuja quan ens fixem en el col·lectiu de menors: més d’un de cada 

quatre infants menors de 16 anys residents a Espanya (26,7 %) estan en risc 

de pobresa. Aquest indicador, a més del risc de pobresa, té en compte, entre 

altres factors, la impossibilitat de consumir amb freqüència aliments bàsics com 

la llet, un dels aliments més sol·licitats per les entitats socials que atenen els 

col·lectius en risc d’exclusió.  

 

Per poder assolir nivells de consum mínims, com podria ser un litre de llet per 

persona a la setmana —que no arriba a un got de llet al dia—, l’Obra Social 

”la Caixa” i la FESBAL inicien la crida a la donació d’aquest producte, que no és 

perible de manera immediata (caduca més o menys als tres o quatre mesos) i 

té un cost assequible. L’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa la recollida 

amb una primera donació de 50.000 litres de llet i una aportació addicional 

d’un litre per cada deu litres recollits. 
 

Aquesta campanya pionera, centrada en la recollida d’un sol producte, la llet, 

funcionarà a través de la pàgina Microdonatius de ”la Caixa” o enviant un SMS 

amb la paraula «LLET» o «LECHE» al 28024. L’Obra Social ”la Caixa” posa a 

disposició de la campanya tots els seus caixers automàtics i canals electrònics 

per a les donacions econòmiques: portal de ”la Caixa”, Línia Oberta, 

CaixaMòbil i canvi de Punts Estrella. Així mateix, es pot fer una llista de la 

compra solidària a www.granrecogidadeleche.es. 

 

 

 



    
 

La llet, producte fonamental en una dieta equilibrada 

 

Aquest producte, que es pot prendre a qualsevol moment del dia com a 

esmorzar, berenar o després de sopar, permet cobrir la demanda 

d’antioxidants, magnesi, seleni, calci, vitamines B5 i B12, proteïnes i fosfats que 

requereix el cos humà.  

 

Però si hi ha un col·lectiu al qual es prescriu especialment el consum de llet, 

aquest és el dels més petits, per als quals aquest producte és clau per garantir-

los un creixement correcte. L’Organització de les Nacions Unides per a 

l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) apunta que, com a mitjana, un got diari de 

200 mil·lilitres de llet de vaca proporciona a un menor de 5 anys el 21 % de les 

seves necessitats de proteïnes i el 8 % de calories i nutrients. 

 

A més, entre la població adulta la llet contribueix a mantenir els ossos forts. La 

millor manera de cobrir les necessitats de calci és consumir diàriament lactis 

baixos en greix, com ara la llet desnatada. Metges nutricionistes apunten, sobre 

les propietats proteíniques d’aquest producte, que un litre de llet equival a 175 

grams de carn de vaca, 145 grams de formatge, cinc ous o dos pots de llet 

condensada.  

 

”la Caixa” aposta pels programes socials i el voluntariat 

 

L’Obra Social va culminar l’any 2014 la seva integració en la Fundació 

Bancària ”la Caixa”. Aquest canvi organitzatiu, fruit de la necessitat d’adaptar-

se al nou marc legal, li ha permès incrementar la seva capacitat operativa i 

blindar, més encara si era possible, la continuïtat del compromís social de 

l’entitat, un dels seus signes d’identitat més singulars i irrenunciables des del 

seu naixement el 1904.  

 

De cara al 2015, sota la presidència d’Isidre Fainé i la direcció general de 

Jaume Giró, la Fundació Bancària ”la Caixa” mantindrà el pressupost de la 

seva Obra Social en 500 milions d’euros, la mateixa quantitat que en els set 

exercicis precedents. Aquesta dotació situa l’entitat com la primera fundació 

privada d’Espanya i una de les més importants del món.  

 

El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes 

actuals, com l’atur, la lluita contra l’exclusió o l’accés a l’habitatge, continuaran 

concentrant bona part dels esforços. El gruix de la inversió, el 67,1 % del 



    
 

pressupost (336 milions d’euros), es destinarà al desenvolupament de 

programes socials i assistencials; l’apartat cultural representarà el 13,5 % 

de la inversió (67 milions); els programes de ciència i medi ambient 

suposaran l’11,2 % (56 milions); i el suport a l’educació i la recerca, el 8,2 % 

(41 milions d’euros).  

 

 

La FESBAL reparteix 142 milions de quilos d’aliments  

 

La Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), associació sense 

ànim de lucre creada el 1996, coordina les activitats dels bancs d’aliments 

d’Espanya amb relació a tota mena d’organismes públics i empreses privades 

d’àmbit nacional i internacional. La FESBAL, que va rebre el Premi Príncep 

d’Astúries de la Concòrdia 2012, promou l’obtenció d’aliments perquè es 

distribueixin gratuïtament entre els 55 bancs d’aliments federats. Aquests bancs 

estan gestionats gairebé íntegrament per voluntaris, i actualment hi ha 

2.667 persones que de manera estable dediquen el seu temps a treballar-hi 

altruísticament.  

 

L’any 2014, els bancs d’aliments que integren la FESBAL van repartir més de 

142 milions de quilos d’aliments, que van permetre ajudar 1.600.000 

persones en l’àmbit de l’alimentació. 

 

 

 

 

 
 
Més informació: 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 / apelayo@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Departament de Comunicació de la Federació Espanyola de Bancs 
d’Aliments (FESBAL) 
Elena García de Guinea: 91 193 59 41 / elena@fesbal.org 
http://www.bancodealimentos.es 


