
      
 

        Nota de premsa  
 

La primera acció solidària de recollida exclusiva d’aquest producte 

essencial per al creixement es tanca amb un bon èxit de participació 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i la FESBAL 

recapten més d’un milió de litres de llet 

per a famílies desafavorides 

 
• Gràcies a la generositat dels espanyols, s’ha aconseguit reunir 

1.000.200 litres de llet en el marc de la campanya «Cap nen sense 

bigoti», que ha lliurat aquest producte als bancs d’aliments 

provincials. Aquestes entitats atenen famílies en situació de 

vulnerabilitat que no arriben al consum mínim de llet recomanada: 

un litre per persona a la setmana. 

 

• Aquesta campanya pionera centrada en un únic producte ha rebut 

donacions econòmiques a través de canals electrònics, a més 

d’organitzar altres iniciatives culturals, esportives i populars que 

han recollit fons per a la causa. 

 

• La quantitat reunida gràcies a la solidaritat dels ciutadans permetrà 

a 60.000 infants en situació de risc assolir el consum mínim de llet 

recomanada ―un litre per persona a la setmana― fins a finals 

d’any. 

 

 
Madrid, 9 de setembre de 2015. Èxit de participació en la campanya «Cap nen 
sense bigoti», impulsada per l’Obra Social ”la Caixa” i la Federació Espanyola 
de Bancs d’Aliments (FESBAL). Aquesta iniciativa solidària per a la recollida de 
llet en favor de famílies en situació de vulnerabilitat ha aconseguit reunir 

1.000.200 litres de llet gràcies als donatius altruistes de milers de ciutadans 
espanyols. 
 
La campanya, que ha obtingut bona part dels donatius gràcies a les 
aportacions econòmiques fetes a través de canals electrònics, com ara la 
pàgina de microdonatius de ”la Caixa”, l’enviament de SMS, el portal de 



”la Caixa”, Línia Oberta, CaixaMòbil i el canvi de Punts Estrella, permetrà a 

60.000 infants en situació de risc assolir el consum mínim de llet 

recomanat ―un litre per persona a la setmana― fins a finals d’any.  
 
«Cap nen sense bigoti» ha aconseguit mobilitzar també la població mitjançant 
concerts solidaris com el que va oferir el cantant càntabre David Bustamante 
aquest mes de juliol a Santander. Així mateix, altres iniciatives culturals, 

esportives i populars han recollit fons per a aquesta causa. La campanya 
ha rebut des de l’abril el suport de moltes personalitats, entre les quals hi ha els 
actors Antonio Resines i Juan Manuel Montilla Macarrón (El Langui), el 
futbolista Xavi Hernández, el jugador de bàsquet Juan Carlos Navarro i la 
nedadora olímpica Gemma Mengual. 
 
També el món empresarial ha volgut sumar esforços per tal que les famílies 
puguin assolir aquest consum mínim. Empreses com Grupo Andilana, Grup 
Vivó, ATO, El Castillo, Puleva, Tech Data, Eurest Catalunya, GAES, Condis, 
Idilia Foods i Ulabox han participat en la campanya. 
 
La llet és un dels productes més sol·licitats per les entitats socials que 
atenen col·lectius en risc d’exclusió. Malgrat que, des que es va crear, la 
FESBAL ha anat incrementant any rere any la quantitat d’aliments recollits, 
encara no n’hi ha prou i no s’arriba a cobrir la demanda existent de llet. 
Actualment, i segons les darreres dades de l’Enquesta de Condicions de 

Vida difosa per l’Institut Nacional d’Estadística, el 22,2 % de la població 
espanyola viu per sota del llindar de la pobresa, cosa que li impedeix consumir 
aliments bàsics regularment. La xifra empitjora quan ens fixem en el col·lectiu 
de menors: més d’un de cada tres infants residents a Espanya (30,1 %) està en 
risc de pobresa. 
 
La llet permet cobrir la demanda d’antioxidants, magnesi, seleni, calci, 
vitamines B5 i B12, proteïnes i fosfats que requereix el cos humà. El seu 

consum es prescriu especialment entre els infants, que d’aquesta manera 
tenen garantit un creixement i desenvolupament correctes. L’Organització de 
les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) apunta que, de 
mitjana, un vas diari de 200 mil·lilitres de llet de vaca proporciona a un menor 
de 5 anys el 21 % de les proteïnes necessàries, com també el 8 % de calories i 
nutrients.  
 
”la Caixa” aposta pels programes socials  
 
Aquest any 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 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 enfocats als grans reptes actuals, 
com l’atur, la lluita contra l’exclusió i l’accés a l’habitatge, continuaran 
concentrant bona part dels esforços de l’entitat. 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 constituirà el 13,5 % 

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

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

La FESBAL va repartir el 2014 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 en relació amb tota mena d’organismes públics i empreses privades 
d’àmbit nacional i internacional. La FESBAL, Premi Príncep d’Astúries de la 

Concòrdia 2012, promou l’obtenció d’aliments perquè es puguin distribuir 
gratuïtament entre els 55 bancs d’aliments federats. Aquestes entitats estan 
gestionades gairebé íntegrament per voluntaris, i actualment són prop de 
2.800 les persones que, de manera estable, ofereixen el seu temps per 
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 suposar ajudes en alimentació per 

a més de 1.600.000 persones. 
 
 
 
 
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: 911 935 945 / elena@fesbal.org  
http://www.bancodealimentos.es 
 


