Nota de premsa
Compromís amb un consum sostenible

EROSKI INCREMENTA UN 24% LES COMPRES DE PEIX
SOSTENIBLE CERTIFICAT I SUPERA EL MILIÓ DE
QUILOS
 És la primera cadena de distribució minorista a Espanya que supera les
auditories de les certificacions MSC i GLOBALGAP per a la venda de
peix fresc sostenible
 En la seva Política de Pesca Sostenible, la cooperativa fa costat al
desenvolupament de les pesqueres respectuoses amb l’ecosistema
marí
 El foment d’una activitat més sostenible és l’objectiu dels seus
Compromisos en Salut i Sostenibilitat, que va presentar l’abril passat
Elorrio, 10 de septiembre de 2018.- EROSKI avança en el seu compromís amb
un model alimentari més sostenible amb l’increment, superior al 24%, de les seves
compres de peix sostenible amb certificació MSC i GlobalGAP, que comercialitza
sota la seva marca pròpia de frescos EROSKI Natur, fins a superar el milió de quilos
durant la primera meitat de l’exercici actual.
Així, fa un pas més en la consolidació del seu lideratge en frescos i en la
comercialització d’aliments més responsables com a base per a una alimentació
saludable i sostenible, puntal bàsic del seu model comercial “amb tu”. La
cooperativa és pionera a Espanya en l’aposta per les ecoetiquetes “MSC” i “GGN”
(GLOBALGAP) per a la comercialització de peix fresc, un compromís que és un
suport fonamental per als productors que aposten per la sostenibilitat.
“La pesca amb certificat de sostenibilitat guanya espai a les nostres peixateries.
Oferim així garanties al consumidor que el peix fresc amb ecoetiqueta que troba als
nostres taulells procedeix de pesqueres i produccions sostenibles. A EROSKI vetllem
perquè tots els processos, des de l’origen de la producció fins a les operacions en
botiga, siguin tan responsables com puguin ser-ho. El foment d’una alimentació
més sostenible es l’objectiu dels nostres Compromisos en Salut i Sostenibilitat que
hem renovat aquest any”, ha declarat el director de Salut i Sostenibilitat d’EROSKI,
Alejandro Martínez Berriochoa.
Pionera en l’acreditació de sostenibilitat de les seves peixateries
EROSKI va esdevenir fa poc més d’un any la primera i única cadena de distribució
minorista a Espanya que superava l’auditoria de l’organització internacional Marine
Stewardship Council (MSC) per a la certificació de la cadena de custòdia del peix
fresc provinent de caladors sostenibles. La certificació de les peixateries d’EROSKI
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ha estat progressiva i a hores d’arar arriba a 348 taulells de peix fresc, així com a
les sis plataformes logístiques del grup EROSKI des de les quals se serveix el peix
fresc a tota la xarxa de botigues.
Durant els primers sis mesos d’aquest exercici, i en la que és la segona campanya
des que va aconseguir la certificació, la cooperativa ha superat les 900 tones de
peix amb segell blau “MSC” de pesca sostenible que inclou espècies com el bacallà
Skrei, l’anxova, la bacora, el llamàntol, el bacallà dessalat i el surimi. L’acreditació
“MSC” audita tant el calador com les empreses implicades en tot el procés de
manipulació del peix, de manera que se’n garanteix la traçabilitat i les bones
pràctiques en tota la cadena de custòdia per als productes que porten el segell blau
d’MSC. Els factors que té en compte “MSC” per a distingir una pesquera amb la
seva certificació de pesca sostenible són la situació de la població de peixos,
l’impacte de l’art de pesca en l’hàbitat i la gestió del calador.
“EROSKI fa passos ferms i importants amb la certificació progressiva dels seus
taulells de peixateria i la incorporació de noves espècies per oferir cada vegada més
gamma de peix fresc amb el segell blau d’MSC. El seu compromís amb la salut dels
oceans i amb el producte local és clar, com veiem amb l’aposta pel bonítol i
l’anxova procedent de la flota basca certificada i la incorporació d’un nombre cada
vegada més ampli de categories de producte amb el nostre segell. Felicitem
EROSKI per la gran feina que fa en l’impuls de la pesca sostenible i la
conscienciació del consumidor a Espanya. EROSKI és, sens dubte, una cooperativa
responsable i compromesa amb el futur dels recursos marins”, ha afirmat la
directora d’MSC a Espanya i Portugal, Laura Rodríguez.
Així mateix, fa menys de tres mesos EROSKI va esdevenir també la primera cadena
de distribució a Espanya que superava l’auditoria de cadena de custòdia
d’aqüicultura certificada GLOBALG.A.P, que acredita que les espècies de venda a les
seves peixateries procedents d’aquest tipus de cria s’han produït de manera segura
i sostenible. Des d’aquell moment, EROSKI ha comprat 60.000 quilos d’orada,
corbina, llobarro, rèmol i salmó amb segell GGN (GLOBALGAP Number).
“Continua creixent el nombre de consumidors que busquen informació de confiança
quan compren peix i marisc. Les qüestions relatives a l’origen i els mètodes de
producció, com també les condicions socials i ecològiques, tenen un paper cada
vegada més important per a afermar la seva confiança i determinar les decisions de
compra. Amb la seva certificació GOLBALGAP, EROSKI dona resposta, de manera
pionera en la distribució a Espanya, a l’exigència creixent per part dels consumidors
de la garantia que els aliments són segurs i sostenibles”, ha declarat el
vicepresident de Desenvolupament de Negoci de GLOBALGAP, Flavio Alzueta.
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Les exigències de la certificació GLOBALGAP abasten, entre d’altres, l’anàlisi de
l’impacte mediambiental, el control periòdic de la innocuïtat alimentària, el control
de la qualitat de l’aigua, el control de la traçabilitat del producte i el benestar
animal. Així mateix, certifica un consum adequat de pinso, fet que repercuteix en
una millor cura del fons marí i un millor aprofitament del recurs de la pesca; el
control de fuites, que limita així la proliferació d’espècies invasores; la garantia
d’unes condicions laborals adequades; i l’establiment de sistemes de gestió de
qualitat, entre d’altres.
Sobre Marine Stewardship Council (MSC)
És una organització internacional sense ànim de lucre creada per ajudar a transformar el
mercat de productes del mar cap a la sostenibilitat. MSC opera l’únic programa
d’ecoetiquetatge per a pesqueres de captura salvatge consistent en elCodi de Bones
Pràctiques d’ISEALper a la Fixació d’Estàndards Socials i Mediambientals. Aquestes directrius
es basen en elCodi de Conducta de FAO per a la Pesca Responsable.
Sobre GLOBALGAP
GLOBALGAP és una norma amb reconeixement internacional per a la producció agropecuària.
Present en més de 125 països de tots els continents, el seu objectiu és una producció segura
i sostenible amb la finalitat de beneficiar els productors, minoristes i consumidors d’arreu del
món. Amb més de 600 productes i més de 188.000 productors certificats, GLOBAL GAP vetlla
per la innocuïtat alimentària i la traçabilitat; pel medi ambient (incloent-hi la biodiversitat);
per la salut, la seguretat i el benestar del treballador; pel benestar animal; i per l’establiment
de sistemes de control de qualitat, entre d’altres.
Sobre EROSKI
EROSKI és el primer grup de distribució de caràcter cooperatiu d’Espanya i operador de
referència a les regions de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya i Balears. Disposa d’una
xarxa comercial de 1.651 establiments, entre supermercats, hipermercats i cash&carry, a
més de gasolineres, òptiques, oficines de viatges i botigues d’equipament esportiu. Des del
començament, EROSKI porta a terme nombroses iniciatives d’acció social, dirigides
principalment a la promoció dels hàbits de vida saludables, la formació al consumidor, la
defensa del medi ambient i la solidaritat.
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