
 

     
 

       Nota de premsa  
 

La primera acció solidària de recollida d’aquest producte a oficines 

catalanes de CaixaBank i per canals electrònics es tanca amb èxit 

 

L’Obra Social ”la Caixa” recull 565.000 
litres de llet en favor dels bancs dels 

aliments catalans 
 

• Gràcies a la generositat dels catalans, s’han aconseguit recollir 

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

bigoti», que ja ha entregat aquest producte als bancs dels aliments 

catalans que atenen famílies en situació de vulnerabilitat i que 

poden tenir dificultats per arribar a la quantitat mínima recomanada.  

 

• La campanya pionera centrada en un únic producte ha inclòs una 

recollida física de llet a les 1.422 oficines de CaixaBank i centres 

associats a l’Obra Social ”la Caixa”. A més, també s’han recaptat 

donatius per canals electrònics. A totes aquestes accions s’han 

afegit també altres iniciatives culturals, esportives i populars que 

han recollit fons per a aquesta causa.  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” ha estès la campanya a la resta d’Espanya, 

en col·laboració amb la Federació Espanyola de Bancs dels 

Aliments. En total, «Cap nen sense bigoti» ha reunit 1.000.200 litres 

de llet a tot l’Estat. Aquest donatiu equivaldria que 60.000 persones 

poguessin disposar d’aquest producte fins a finals d’any. 

 

• Només a Catalunya, 252.000 persones ateses pels bancs dels 

aliments tenen una dieta deficitària en llet. D’aquestes persones, 

50.000 són menors d’entre 1 i 12 anys que veuen compromès el seu 

desenvolupament per aquesta deficiència.  

 

• L’Obra Social ”la Caixa” i el Banc dels Aliments de Barcelona 

reforcen la seva col·laboració amb la signatura d’un conveni que 

permetrà al Banc dels Aliments adquirir a partir de desembre un 

camió frigorífic que faciliti la distribució de productes per a famílies 

desfavorides en alguns districtes de la ciutat. 



 
 
 

Barcelona, 9 de setembre de 2015. El director general de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, el president de la Federació Catalana de 

Bancs dels Aliments, Frederic Gómez, i el president del Banc dels Aliments de 

Barcelona, Eduard Arruga, han presentat a la capital catalana el balanç de la 

campanya «Cap nen sense bigoti» per a la recollida de llet en favor de famílies 

en situació de vulnerabilitat. La iniciativa solidària ha aconseguit recollir 

565.000 litres de llet gràcies als donatius altruistes dels ciutadans. 

 

Les 1.422 oficines de CaixaBank repartides per Catalunya, així com els 57 

centres de gent gran que l’Obra Social ”la Caixa” té al territori, el Palau Macaya, 

CosmoCaixa i CaixaForum Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona van ser els 

escenaris de la recollida física de llet, que va aconseguir reunir 167.300 

litres. 

 

Així mateix, també s’han rebut donatius per valor de 220.000 litres a través de 

canals electrònics habilitats per a l’ocasió, com ara la pàgina de 

microdonatius de ”la Caixa”, els SMS amb la paraula LLET al 28024, el portal 

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

poder elaborar una llista de la compra solidària a www.granrecollidadellet.cat i 

www.granrecogidadeleche.es.   

 

Aquestes xifres sumades a l’aportació de 100.000 litres de llet feta per 

l’Obra Social “la Caixa” i als donatius de desenes d’empreses com ara Eurest 

Catalunya, Grupo Andilana, Grup Vivó, ATO, El Castillo, Tech Data, GAES, 

Condis, Idilia FOODS i Ulabox s’obté la xifra final de 565.000 litres de llet 

recaptats.   

 

L’Obra Social ”la Caixa” va estendre també la campanya a la resta d’Espanya 

en col·laboració amb la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL). A 

tot l’Estat, «Cap nen sense bigoti» ha reunit 1.000.200 litres de llet. Aquest 

donatiu equivaldria que 60.000 persones poguessin disposar d’aquest producte 

fins a finals d’any. 

 

Tot i que la llet és un dels aliments més sol·licitats per les entitats socials que 

atenen persones en situació de vulnerabilitat, no s’aconsegueix cobrir-ne la 

demanda, xifrada en 13 milions de litres per arribar al consum mínim de llet 

anual de les 252.000 persones (50.000 de les quals són nens d’entre 1 i 12 

anys). L’any passat, els bancs dels aliments catalans van recollir 21.870.890 

quilos d’aliments, dels quals només 3.069.512 eren de llet.  

 

Durant la presentació del balanç de la recollida, el director general de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, ha reflexionat: «El benestar dels 

infants i joves és un eix essencial de la nostra acció d’atenció a aquest 



 
col·lectiu. Estem convençuts que fomentar hàbits alimentaris saludables 

durant la infància i l’adolescència és una inversió de futur». I, en referència 

a la importància d’una bona alimentació per un desenvolupament correcte, 

també intel·lectualment, ha recordat: «El bon aliment fa bon enteniment». 

 

La llet permet cobrir la demanda d’antioxidants, magnesi, seleni, calci, 

vitamines B5 i B12, proteïnes i fosfats que requereix el cos humà. El consum de 

llet està especialment prescrit als infants 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.  

 

El president de la Federació Catalana de Bancs dels Aliments, Frederic 

Gómez, sobre aquesta campanya pionera ha comentat: «A més de la gran 

quantitat de llet aconseguida, aquesta campanya ha estat especialment 

important pel què, pel quan i pel com. Pel què, ja que la llet és l’aliment bàsic 

del qual tenim més necessitat als quatre bancs de aliments de Catalunya. Pel 

quan, al mes d’abril, quan ja havíem esgotat la llet aconseguida al Gran 

Recapte de novembre i abans que arribés, al mes de juliol, la primera fase de la 

Unió Europea. I pel com, perquè el que es recollia físicament a les oficines de 

”la Caixa” anava directament a les entitats benèfiques més properes, és a dir, 

es quedava a casa i arribava amb més rapidesa».  

 

Una col·laboració fructífera que continua 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Banc dels Aliments de Barcelona han tancat la 

campanya de recollida de llet reforçant el seu compromís pel benestar de les 

famílies en risc d’exclusió social. Per aquest motiu, ambdues entitats han signat 

un conveni pel qual l’Obra Social ”la Caixa” dóna suport al Banc en 

l’adquisició a partir del desembre d’un nou camió frigorífic amb capacitat 

per a 6-8 palets, que els ajudi a millorar el seu potencial de distribució de 

productes entre les famílies que atenen.  

 

Aquest vehicle, que assoleix fins a -22º, «permetrà el repartiment d’aliments 

frescs i congelats a un total de 60 entitats que atenen a 18.300 persones a 

districtes com Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant 

Gervasi, Eixample i Badalona. La dificultat d’accés per als vehicles grans fa 

necessari disposar d’un camió refrigerat més petit que el ja disposa el Banc. 

Gràcies a aquesta donació la distribució es podrà fer amb recursos propis del 

Banc», ha assegurat el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Eduard 

Arruga. 

”la Caixa” aposta pels programes socials i el voluntariat 

 



 
Aquest any 2015, sota la presidència d’Isidre Fainé i la direcció general de 

Jaume Giró, la Fundació Bancària ”la Caixa” manté 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). 

 

 

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 

 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 

mteixido@fundaciolacaixa.org  

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Departament de Comunicació de la Fundació Banc dels Aliments 

Belén Giménez: 933 464 404 / 670 278 061 

comunicacio@bancdelsaliments.org  

http://www.bancdelsaliments.org 

 

 


