
 

                                                             

 

Nota de premsa 

1 de cada 3 menors espanyols no pot accedir regularment al consum de 
productes bàsics per al seu creixement 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i la FESBAL 
impulsen la campanya de recollida de llet 

per a famílies desafavorides 
 

 

• La iniciativa, promoguda per l’Obra Social ”la Caixa” a favor de la 

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), posa a 

disposició de la causa les 5.097 oficines de CaixaBank a tot el 

territori i els centres associats a l’Obra Social ”la Caixa” per dur a 

terme la recollida de llet en aquesta tercera edició de la campanya, 

que durarà dues setmanes, del 12 al 23 de juny. 

 

• Paral·lelament, fins al 15 de juliol, es podran fer donatius 

econòmics a través dels canals electrònics següents: Línia Oberta, 

CaixaMòbil i SMS amb la paraula «LLET» al 28024. També es pot fer 

una aportació a www.granrecollidadellet.cat. 

 

• Actualment, els bancs d’aliments atenen 1.511.805 persones a 

Espanya —de les quals més de 350.000 són infants— que tenen 

dificultats per accedir regularment al consum d’aliments bàsics 

com la llet.  
 

• Tot i que l’any passat els bancs d’aliments van distribuir 

25,5 milions de litres de llet, es continua sense poder-ne garantir el 

consum mínim, estimat en un litre per persona a la setmana, en 

famílies en situació de vulnerabilitat. 
 

 

Madrid, 6 de juny de 2017. El director corporatiu de l’Àrea Social de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón; el president de la Federación 
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), Nicolás María Palacios; el 
nutricionista Wendu Tesfaye, han presentat a CaixaForum Madrid la tercera 
edició de la campanya Cap nen sense bigoti, centrada a recollir llet per a 
famílies en risc d’exclusió social.  
 



 

                                                             

 

Nota de premsa 

La llet és una font destacable de proteïnes d’alta qualitat, vitamines i minerals 
que contribueix decisivament al creixement i desenvolupament dels infants. 
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. 
 
Avui, els bancs d’aliments atenen 1.511.805 persones a Espanya —de les 
quals més de 350.000 són infants— que tenen dificultats per accedir 
regularment al consum d’aliments bàsics per a una dieta equilibrada, com la 
llet. Actualment, un de casa tres infants espanyols viu per sota del llindar de la 
pobresa segons dades de l’Enquesta de condicions de vida de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE). 
 
L’any passat, els bancs d’aliments van distribuir 25,5 milions de litres de llet, 
però es considera una xifra insuficient. Hi ha un dèficit de 57,5 milions de litres 
per assolir l’objectiu mínim, recomanat pels experts, d’un litre per persona i per 
setmana.  
 
Segons explica el nutricionista Wendu Tesfaye, «la llet, pel seu alt valor 
nutricional i biodisponibilitat, afecta positivament el creixement i l’estat de salut 
dels infants vulnerables. Es recomana la ingesta de 2-3 racions diàries de llet i 
productes làctics». 
 
Per aconseguir que el màxim nombre de famílies tinguin accés a aquest 
aliment bàsic per al desenvolupament dels infants, es posen al servei de la 
campanya les 5.097 oficines de CaixaBank desplegades arreu del territori 
espanyol, per rebre-hi donacions físiques de cartrons de llet entre el 12 i el 23 
de juny.  
 
Així mateix, es podran portar cartrons a 63 centres de persones grans de l’Obra 
Social ”la Caixa” i als CaixaForum de Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma, 
Saragossa, Lleida, Girona i Tarragona, CosmoCaixa i Palau Macaya. Els 
voluntaris de ”la Caixa” ajudaran a distribuir les donacions. En el marc de Cap 

nen sense bigoti, l’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa la recollida amb un 
primer lliurament de 50.000 litres de llet i una aportació addicional d’un litre per 
cada deu litres recollits. 
 

Fins al 15 de juliol, els qui ho vulguin també podran participar a Cap nen sense 

bigoti a través de donacions econòmiques en canals electrònics, com la Línia 



 

                                                             

 

Nota de premsa 

Oberta, CaixaMòbil o l’enviament de SMS amb la paraula «LLET» al 28024. A 
més, també es pot fer una aportació a www.granrecollidadellet.cat.  
 
Gràcies a la generositat de milers de ciutadans i a la implicació, també, de 
moltes personalitats destacades del món de l’esport i la cultura, en les dues 
edicions anteriors es van recollir un total de 2,5 milions de litres de llet, els 
quals es van distribuir, a través dels bancs d’aliments i amb la col·laboració 
dels voluntaris de ”la Caixa”, a les seves entitats socials beneficiàries. 
 
Sobre la Federación Española de Bancos de Alimentos 

La Federación Española de Bancos de Alimentos (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 
poder-los distribuir gratuïtament entre els 56 bancs d’aliments federats. La 
FESBAL va rebre el Premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia 2012. 
 
 
 

 

 

 

 

Més informació: 

 

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

Juan A. García: jagarcia@fundacionlacaixa.org  / 91 330 73 17 / 608 21 30 95 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

            @FundlaCaixaCAT #capnensensebigoti 
 
Departament de Comunicació de la Federación Española de Bancos de 

Alimentos (FESBAL) 

Ángel Franco: 910 496 023 / 648 293 011 / angel@fesbal.org  
Elena García de Guinea: 911 935 940 / elena@fesbal.org  
http://www.bancodealimentos.es 
      @bancalimentos  
 


