
 
 
 

 
Nota de premsa  

 

 
 

EROSKI  
Direcció de Comunicació Corporativa 

XURDANA FERNÁNDEZ     
 

 

Tel.: 946 211 214 

 

 
 

comunicacion@eroski.es 

 

EROSKI ‐ OFICINA DE PREMSA  
CONSEJEROS DEL NORTE  
JOANA G. LANDAZABAL 
EDURNE IZQUIERDO 

 
Tel.: 944 158 642 
 

Sala de premsa en línia   

  
 

Per un consum responsable i sostenible 

EROSKI INCORPORA UNA NOVA BOSSA DE PAPER 
COM A ALTERNATIVA A LA BOSSA DE PLÀSTIC 

D’UN SOL ÚS 
 

 Les noves bosses seran de paper amb el segell FSC® (Forest Stewardship 
Council), certificació que acredita que la fibra del paper prové de fonts 
responsables 

 Progressivament, la cooperativa inclourà dues alternatives més, les 
bosses compostables i les bosses reutilitzables fabricades amb més d’un 
55% de plàstic reciclat 

 EROSKI seguirà mantenint, així mateix, la bossa ecològica reutilitzable 
de ràfia, fabricada amb plàstic reciclat, i la bossa solidària de tela, que, a 
més de ser reutilitzable, dedica els beneficis de la seva venda a causes 
solidàries 

 L’objectiu d’EROSKI es reduir el 2025 almenys en un 20% les tones de 
plàstics d’un sol ús que fa servir actualment 

Elorrio, 14 de gener de 2019.- EROSKI incorpora una nova bossa de paper com a 
alternativa a la bossa de plàstic en el seu compromís de facilitar que el consumidor 
pugui adoptar patrons de consum més sostenibles. Les noves bosses seran de 
paper amb el segell FSC® mixt (Forest Stewardship Council), certificació que 
acredita que la fibra del paper prové de boscos gestionats de forma sostenible o de 
material reciclat, i són 100% reciclables. Estaran disponibles ja aquesta setmana 
als hipermercats i progressivament s’aniran incorporant a tota la xarxa comercial. 

“Oferim aquesta alternativa més sostenible com a part del nostre compromís per la 
protecció del medi ambient i com a resposta a la demanda dels nostres clients, que 
mitjançant els diferents canals de participació ens han fet arribar els seus 
suggeriments. Estem convençuts que les noves bosses tindran una bona acollida 
entre els nostres clients, perquè compartim amb ells la preocupació per la 
sostenibilitat en tots els àmbits de la compra”, ha assenyalat el director de Salud i 
Sostenibilitat d’EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa. 

A més de la nova bossa de paper, EROSKI implantarà progressivament un ventall 
de solucions més complet, variat i sostenible, adequat a tots els tipus de compra 
per a substituir les bosses de plàstic convencional. Així, la gamma de bosses de 
compra incorporarà les pròximes setmanes una altra bossa compostable, fabricada 
amb materials d’origen vegetal renovables i que es pot reutilitzar com a bossa 
d’escombraries per a la fracció orgànica. També oferirà una bossa reutilitzable de 
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plàstic, 100% reciclable, que tindrà plàstic reciclat com a primera matèria almenys 
en un 55%.  

“A EROSKI estem molt compromesos amb el medi ambient. Cada any acaben al 
mar entre 4,8 i 12,7 milions de tones de plàstics i es calcula que  al voltant del 60% 
i el 80% de les deixalles marines corresponen a plàstics. La nostra intenció és 
continuar avançant per a mantenir el lideratge en el sector de la reducció de 
l’impacte ambiental negatiu del plàstic i per això oferim noves alternatives 
sostenibles. El nostre objectiu és assolir el 2025 una reducció d’almenys el 20% de 
les tones de plàstics d’un sol ús que fem servir actualment", ha recordat el director 
de Salut i Sostenibilitat d’EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa. 

Juntament amb les noves solucions sostenibles que anirà implantant, la cooperativa 
mantindrà l’alternativa d’ús de la seva bossa ecològica reutilitzable de ràfia, 
fabricada amb un 70% de material reciclat, i la bossa solidària reutilitzable de tela, 
que es plega de manera senzilla per portar-la a la butxaca, a la bossa o a la 
guantera del cotxe, i que combina medi ambient i solidaritat, ja que la totalitat dels 
beneficis de la seva venda es dediquen a causes solidàries. 

Compromís amb el medi ambient 

La cooperativa és una companyia compromesa fortament amb el respecte pel medi 
ambient i per això desenvolupa diverses iniciatives que tenen com a objectiu 
minimitzar l’impacte de la seva activitat en l’entorn en què opera. L’ús sostenible 
dels recursos, la reducció de la petjada ambiental, la gestió dels residus seguint un 
model d’economia circular, la prevenció de la biodiversitat… són imperatius 
ineludibles que EROSKI recull en els seus Compromisos en Salut i Sostenibilitat que 
acaba de renovar i que va presentar l’any passat, i on també s’emmarquen les 
noves solucions de bosses de la compra més sostenibles. 


