
 

  

Nota de premsa 

L’acció solidària es farà també en centres socials i culturals de l’Obra 
Social ”la Caixa” i a través de canals electrònics  

 
 

Les 5.239 oficines de CaixaBank es 
mobilitzen per facilitar el consum de llet a 
famílies desafavorides en la segona edició 

de «Cap infant sense bigoti» 
 

 

• La iniciativa duta a terme per l’Obra Social ”la Caixa” en favor de la 

Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL) amplia els 

seus punts de recollida: del 9 al 20 de maig, els ciutadans podran 

lliurar brics de llet a les 5.239 oficines de CaixaBank de tot Espanya 

i als centres associats a l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

• Paral·lelament, des d’avui i fins al 15 de juliol, es podran fer 

donacions econòmiques a través dels canals electrònics següents: 

pàgina 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 poden fer aportacions a 

www.granrecollidadellet.cat. 

 

• Actualment, la FESBAL atén 1,7 milions de persones a Espanya  

—350.000 de les quals són infants— que tenen dificultats per 

accedir regularment al consum d’aliments bàsics, com per exemple 

la llet. 
 

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

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

en una quantitat suficient per poder garantir-ne el consum mínim en 

famílies en situació de vulnerabilitat. Els bancs d’aliments van 

distribuir l’any passat 24 milions de litres de llet. 
 

 

Madrid, 6 de maig de 2016. El director corporatiu de l’Àrea Social de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón; el director de Comunicació de la 
Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), Jaime Pereira, i el 
catedràtic de nutrició i bromatologia de la Universitat CEU San Pablo i president 
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de la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN), Gregorio Varela Moreiras, han 
presentat aquest matí a CaixaForum Madrid la segona edició de la campanya 
«Cap infant sense bigoti», centrada en la recollida de llet a favor de famílies en 
risc d’exclusió social.  
 
Actualment, la FESBAL atén 1,7 milions de persones a Espanya —350.000 
de les quals són infants— que tenen dificultats per accedir regularment al 
consum d’aliments bàsics per a una dieta equilibrada, com per exemple la llet.  
 
Per abordar aquesta problemàtica, i després de l’èxit de la primera edició de la 
campanya, en la qual es va recollir més d’un milió de litres de llet gràcies als 
microdonatius altruistes de milers de ciutadans espanyols, en aquesta nova 
edició la recollida d’aquest producte també serà física. Del 9 al 20 de maig, els 

ciutadans poden portar brics de llet a les 5.239 oficines de CaixaBank de 

tot Espanya. En el marc d’aquest acord, 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.  

Una vegada més, serà imprescindible l’ajuda dels voluntaris de ”la Caixa”, 
que aportaran part del seu temps per fer arribar els donatius a l’entitat més 
propera de les 8.652 que són beneficiàries dels bancs d’aliments. Així mateix, 
la recollida es promourà als 63 centres propis de gent gran que l’Obra Social 
”la Caixa” té al territori, com també als CaixaForum de Madrid, Barcelona, 
Palma, Saragossa, Lleida, Girona i Tarragona, CosmoCaixa i Palau Macaya.  

A partir d’avui, i fins al 15 de juliol, també es podran fer aportacions 

electròniques a la pàgina Microdonatius de ”la Caixa” o enviant un SMS amb 
la paraula «LLET» 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. Igualment, es poden fer aportacions a 
www.granrecollidadellet.cat. 

La llet, producte fonamental en una dieta equilibrada 

Tot i que, des que es va crear, la FESBAL ha anat incrementant any rere any la 
quantitat d’aliments recollits, continuen sent escassos. Encara que la llet és un 
dels productes més sol·licitats per les entitats socials que atenen col·lectius en 
risc d’exclusió, no s’aconsegueix cobrir tota la demanda existent. L’any passat, 

els bancs d’aliments van distribuir 24 milions de litres de llet. Tanmateix, 

considerant un consum ideal d’un litre per persona i setmana, s’estima 

que se’n necessiten 59 milions anuals més. 
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La llet és una font important de proteïnes, energia, greixos, minerals i 
vitamines, però a més a més conté una àmplia sèrie de compostos que tenen 
un paper fonamental en el creixement i el desenvolupament. En el cas dels 
infants, passats els primers anys es recomanen dos o tres racions diàries de 
lactis, que cal augmentar a tres o quatre racions durant la fase de creixement 
ràpid de l’adolescència. 

Com explica Gregorio Varela Moreiras, catedràtic de nutrició i bromatologia de 
la Universitat CEU San Pablo i president de la Fundació Espanyola de la 
Nutrició, «una disminució en el consum de llet recomanat, d’un mínim d’un litre 
per persona a la setmana, compromet el compliment dels requeriments 
nutricionals, fonamentalment entre els grups més vulnerables, com ara els 
menors i les persones grans, o en diferents situacions fisiològiques especials». 

A més a més, el catedràtic recorda que la llet «conté proteïnes d’alt valor 

biològic per a un desenvolupament infantil adequat, i hi ha una relació 
evidenciada científicament entre consum de llet i estatura física en infants i 
adolescents». Igualment, destaca que «és la principal font dietètica de calci, i 
no solament pel seu elevat contingut en aquesta substància, sinó també per la 
seva alta biodisponibilitat, és a dir, la capacitat real d’utilització del nutrient en 
l’organisme, de manera que contribueix de forma interessant a corregir 
deficiències d’altres nutrients, com la vitamina D i el ferro». 

En persones grans, infants i adolescents, i especialment en lactants que no 
poden ser alimentats mitjançant lactància materna, la llet, o millor dit el seu 
equivalent, les fórmules làcties, constitueixen un aliment insubstituïble. 
L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) 
apunta que, de 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. 
 
La FESBAL va repartir 152 milions de quilos d’aliments el 2015 

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 tot tipus d’organismes públics i empreses privades 
d’àmbit nacional o internacional. La FESBAL promou l’obtenció d’aliments per a 
la seva distribució gratuïta entre els 55 bancs d’aliments federats. Aquests 
estan gestionats gairebé íntegrament per voluntaris, i actualment són 2.932 les 
persones que de manera estable ofereixen el seu temps per treballar-hi de 
manera altruista. 
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L’any 2015, els bancs d’aliments que integren la FESBAL van repartir més de 
152 milions de quilos d’aliments, que van permetre ajudes en alimentació per a 
més de 1.500.000 persones. 

La FESBAL va rebre el Premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia el 2012. 

 

 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org  
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  

            @FundlaCaixaCAT  
 
Departament de Comunicació de la Federació Espanyola de Bancs 

d’Aliments (FESBAL) 

Jaime Pereira: 911 935 940 / 609 130 008 / jaime@fesbal.org 
 
 
 


