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Aposta per l’acció solidària 

UN MILER DE BOTIGUES D’EROSKI SE SUMARAN 
AQUEST ANY AL TRADICIONAL GRAN RECAPTE 

D’ALIMENTS  
 La recollida via bons i el lliurament físic tradicional de productes 

seran les dues modalitats del Gran Recapte d’Aliments que tindrà lloc 
aquest divendres i dissabte 
 

 EROSKI ha donat més de 4.224 tones d’aliments destinats als 
col·lectius més desfavorits durant el primer semestre de 2019 

 
 EROSKI col·labora des de fa més de 20 anys amb el Banc d’Aliments 

FESBAL 
 

 

Elorrio, 20 de novembre de 2019.-  El Grup EROSKI se sumarà aquest cap de 
setmana, com cada any, al Gran Recapte d’Aliments que organitza la Federació 
Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL). Al voltant d’un miler d’establiments, que 
inclouen supermercats, hipermercats i franquícies EROSKI, Vegalsa i Caprabo, 
oferiran als clients la possibilitat de fer donacions per mitjà de dues modalitats, el 
lliurament físic tradicional de productes i la recollida via bo d’aliments.  

L’aportació per mitjà dels bons, per un valor de 5 € o el que consideri oportú el 

client al pas per caixa, destaca per tenir un caràcter pràctic, ja que un cop 

finalitzada la campanya es queda a la disposició dels Bancs d’Aliments per a la 

compra dels productes que els resultin més necessaris. 

Com en campanyes anteriors, EROSKI afegirà una donació addicional al total del 

que es reculli en la campanya. “Com és habitual, des d’EROSKI hem volgut unir-nos 

a aquest compromís i sumar una donació addicional sobre el total de quilos donats 

pels consumidors”, indica Alejandro Martínez Berriochoa. 

4.224 tones d’aliments per a famílies necessitades 

EROSKI i els seus clients han donat més de 4.224 tones d’aliments destinats als 

col·lectius més desfavorits durant el primer semestre de 2019. Aquesta xifra 

equival al consum d’aliments a 2.200 llars al llarg de l’any. D’aquesta quantitat, 

EROSKI ha donat més 3.782 tones dins del programa “Malbaratament Zero”. 
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Aquest programa garanteix que cap aliment apte per al consum no és rebutjat a les 

botigues EROSKI, sinó que és donat a organitzacions socials de l’entorn proper de 

cada botiga. 

Més de 20 anys de col·laboració amb els Bancs d’Aliments 

La col·laboració d’EROSKI amb els Bancs d’Aliments es remunta al 1996 a proposta 
del Banc d’Aliments de Biscaia i dels mateixos consumidors, que demanaven a la 
cooperativa iniciatives solidàries adreçades a col·lectius desfavorits i persones en 
risc d’exclusió social.  

Posteriorment, EROSKI va iniciar el seu programa de donació d’aliments envasats 
pròxims a la data de consum preferent, però encara aptes per al consum amb tota 
la seguretat alimentària. Avui, aquest programa d’EROSKI i els Bancs d’Aliments 
continua vigent amb el compromís “Malbaratament Zero” de no llençar cap aliment 
que sigui apte per al consum a tota la seva xarxa d’hipermercats i supermercats. 

Amb el començament de les primeres conseqüències de la crisi econòmica, EROSKI 
i FESBAL van estendre aquest programa als aliments frescos, per la qual cosa va 
ser necessari redefinir la logística de donació amb la finalitat de mantenir la cadena 
de fred i assegurar que els aliments donats arribessin amb tota la seguretat 
alimentària als seus destinataris.  

La cooperativa ha estat reconeguda amb el premi “Espiga d’Or”, el màxim guardó 
que atorga la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments a aquelles organitzacions 
que destaquen per la seva col·laboració en la redistribució solidària dels excedents 
alimentaris. 


