Nota de premsa
Nou avanç per la pesca sostenible

EROSKI REDOBLA L’ESFORÇ PER LA SOSTENIBILITAT
DE LA TONYINA I INCREMENTA L’APOSTA PELS ARTS
DE PESCA MÉS SOSTENIBLES
 La cooperativa arriba a un acord amb els seus proveïdors per a
incrementar fins al 40% el volum de tonyina capturada amb els arts més
responsables: TPR, sense objecte FAD, MSC i FIP, en dos anys
 La tonyina en conserva comercialitzada a EROSKI ha de procedir de
vaixells amb bandera de les Organitzacions Regionals de Pesca (ORP)
 EROSKI treballa només amb proveïdors que han signat la seva política de
pesca sostenible que no accepta tonyina procedent de països com
Tailàndia, que han estat advertits amb targeta groga per la UE després
d’incomplir les mesures aprovades per les ORP
 La cooperativa disposa d’un programa d’auditories externes que elaboren
AZTI i MRAG Américas per garantir la sostenibilitat de la tonyina en
conserva als lineals de les seves botigues
Elorrio, 24 d’abril de 2018.- EROSKI fa un pas més en la seva aposta per la

sostenibilitat de la tonyina i posa el focus en els arts de pesca que fan servir els seus
proveïdors. Així, al compromís de garantir l’origen sostenible de tota la seva gamma de
conserves de tonyina, ara afegeix la necessitat que a més sigui capturada només amb
els arts de pesca més responsables: TPR, sense objecte FAD, MSC i FIP. Per fer-ho
possible ha arribat a un acord amb els seus proveïdors perquè en dos anys dupliquin el
volum de tonyina capturada amb aquests arts, i arribar d’aquesta manera al 40% del
total. La cooperativa avança així en el seu pla per a la conservació dels caladors de
pesca i per oferir als seus clients un consum més sostenible.
Fa poc més d’un any, EROSKI va signar un acord amb tots els seus proveïdors de
tonyina en conserva pel qual es comprometien a abastir-se d’acord amb els principis de
sostenibilitat de la ISSF (Fundació Internacional per a la Pesca Sostenible).
EROSKI treballa només amb proveïdors que han signat la seva política de pesca
sostenible, que no accepta tonyina procedent de països com Tailàndia, advertits amb
targeta groga per la UE després d’incomplir les mesures aprovades per les ORP i no
establir mesures per posar fi a la pesca il·legal.
“Els onze principis de la nostra política de pesca sostenible aposten clarament per les
flotes pesqueres responsables i compromeses amb la sostenibilitat dels caladors i amb
els drets humans. Treballem mà a mà amb la flota tonyinaire espanyola i amb ISSF per
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avançar en la sostenibilitat i en la incorporació de garanties mediambientals a la nostra
oferta”, ha recordat el director de Salut i Sostenibilitat d’EROSKI, Alejandro Martínez
Berriochoa.
Ara, EROSKI suma aquest nou objectiu d’elevar el volum total de tonyina pescada sobre
banc lliure (no pescada sobre FAD), amb canya o certificat TPR (Tonyina de Pesca
Responsable) per AENOR, FIP o MSC, a fi de garantir una explotació racional dels
recursos marins.
“A EROSKI estem molt compromesos amb un consum responsable. Així ho reflecteix el
nostre decàleg de compromisos en Salut i Sostenibilitat, presentat recentment, que
recull el nostre objectiu de contribuir i influir positivament en la millora de la qualitat de
vida i la pràctica d’un consum sostenible. Amb aquest objectiu treballem per oferir al
consumidor alternatives que li permetin practicar una alimentació equilibrada i
responsable, i aquest és el cas de la tonyina comercialitzada a les nostres botigues”, ha
indicat Martínez Berriochoa.
Així mateix, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat de tota la tonyina en conserva
comercialitzada als seus establiments, la cooperativa disposa d’un programa
d’auditories externes efectuades per AZTI i MRAG Américasals seus proveïdors en el
compliment de les resolucions i mesures de conservació de la ISSF.
El primer distribuïdor minorista que aconsegueix la certificació “MSC”
El 2010 EROSKI va ser el primer distribuïdor espanyol que es va unir a la Iniciativa de
Pesca Sostenible impulsada per WWF amb l’objectiu d’aconseguir que les seves fonts de
peix i marisc fossin sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i marí.
Així mateix, el 2016 EROSKI va esdevenir la primera cadena de distribució minorista a
Espanya que superava l’auditoria de l’organització internacional Marine Stewardship
Council (MSC) per a comercialitzar peix fresc de caladors sostenibles. Per a aquesta
temporada, la cooperativa ha incorporat als seus taulells de peixateria el llamàntol i les
safates de bacallà dessalat i surimi a la gamma de peix que ja comercialitzava fins ara
amb el segell “MSC”, composta pel bacallà Skrei, l’anxova del Cantàbric i la tonyina del
nord, tots sota la seva marca pròpia.
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