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1. EROSKI EROSKI 1. 

Integrar les necessitats i demandes dels consumi-
dors en la nostra estratègia comercial per fer que 
les nostres botigues siguin les seves preferides.

Posar els treballadors i les treballadores al 
centre de la nostra activitat: busquem generar 
ocupació sostenible i de qualitat. 

Treballar per obtenir uns beneficis que ens 
permetin generar més riquesa i distribuir-la de 
manera solidària.

Integrar en l’estratègia un ferm compromís 
amb la salut, el benestar i el desenvolupament 
sostenible de la societat. D’aquesta manera, 
volem:

 Aportar solucions satisfactòries a la clientela 
mitjançant la innovació permanent. 

 Crear un projecte i un model d’empresa 
integradora de persones. 

 Promoure el desenvolupament personal i 
professional de la plantilla. 

 Assolir posicions de lideratge en el mercat 
espanyol. 

 Obtenir els beneficis que permeten un creixement 
generador de riquesa. 

 Potenciar l’economia de l’entorn en el qual operem 
treballant amb proveïdors locals. 

 Comprometre’ns en la defensa dels consumidors i 
consumidores. 

 Promoure el respecte i la gestió favorables al medi 
ambient. 

 Contribuir a la millora de la comunitat en la qual 
actuem. 

La nostra visió

O ferir a la societat béns i serveis que millorin la 
qualitat de vida, la salut i el benestar dels consu-
midors i consumidores en les millors condicions 

de qualitat, informació i preu, amb el compromís de fo-
mentar la pràctica d’un consum sostenible.

102-16

La nostra missió

Cooperació
A Eroski, els treballadors i treballadores són 
protagonistes, no només a la cooperativa, de la qual 
també són propietaris, sinó en totes les societats, a través 
del seu compromís amb l’organització.  

Participació
Incorporem l’opinió dels consumidors en la nostra 
estratègia a través de la seva participació en la 
cooperativa i de l’escolta activa als nostres clients. 

Responsabilitat social
Contribuïm al benestar de la comunitat en la qual 
actuem, incidint en el seu desenvolupament social, 
cultural i econòmic a través de la distribució solidària de 
la riquesa. 

Innovació
Pensem que la renovació permanent en qualsevol 
àmbit de la nostra actuació és necessària per al progrés 
empresarial i per adaptar-nos a les expectatives que la 
nostra activitat genera en la societat i en els consumidors. 

Compromís
Integrem en el nostre dia a dia la defensa de la salut 
i la seguretat dels consumidors a través d’una oferta 
de productes sans, segurs i saludables, mitjançant una 
informació transparent, útil i completa. Alhora, treballem 
per reduir els impactes ambientals negatius que genera 
la nostra activitat. 

Missió, visió i valors

A EROSKI són cinc els valors que defineixen el nos-
tre projecte empresarial i la manera de relacio-
nar-nos amb les persones i l’entorn en el qual de-

senvolupem la nostra activitat:

Els nostres valors

Compromís amb la salut  
i la sostenibilitat

A EROSKI, des que vam néixer fa 50 anys, hem man-
tingut el compromís amb una alimentació de 
qualitat, augmentant constantment les nostres 

exigències per oferir un producte més sostenible i satisfer 
les necessitats dels nostres consumidors.

En un context en què els impactes de la nostra activitat as-
soleixen una dimensió no només local sinó també global, 
considerem important alinear els nostres compromisos 
com a companyia amb els 17 Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS), aprovats el 2015 per les Nacions 
Unides, i treballar conjuntament amb la resta d’agents 
econòmics, socials i mediambientals. Per aquest motiu 
vam ser membres fundadors del Pacte Mundial, una ini-
ciativa internacional proposada per les Nacions Unides 
el 2002 i amb la qual anualment renovem el nostre com-
promís, que promou la implantació de 10 principis univer-
salment acceptats per fomentar la responsabilitat social 

empresarial en les àrees de drets humans i empresa, nor-
mes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció en 
les activitats i l’estratègia de negoci.

Amb el mateix esperit, i coherents amb el nostre propòsit 
fundacional, a la nostra organització vam incorporar de 
manera integral aquests principis de desenvolupament 
sostenible, alineant els plans estratègics i de gestió amb 
l’objectiu de reduir i mitigar els impactes negatius i pro-
mocionar els positius. Per això el 2018 vam elaborar, en 
col·laboració amb més de 7.800 persones, els 10 Com-
promisos d’EROSKI per la Salut i la Sostenibilitat, que han 
esdevingut el nostre nord i el full de ruta per atendre ade-
quadament les demandes i les expectatives dels consu-
midors i de la societat, i als quals, el 2019, s’hi ha sumat 
també CAPRABO.
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Un compromís 
amb la salut  
i la sostenibilitat 
que té premi

Premis  
CORRESPONSABLES

La Fundación Corresponsables 
ha atorgat enguany a EROSKI el 
reconeixement com a finalista en 
els X Premis Corresponsables en 
la categoria de grans empreses 
i fundacions d’empresa, gràcies 
a la seva iniciativa “Estratègia 
empresarial en Salut i Sostenibilitat, 10 
compromisos”.

Premis a la Innovació  
Alimentària a Euskadi - 
BTEM 2019

EROSKI ha estat guardonada amb els 
Premis a la Innovació Alimentària a 
Euskadi (BTEM 2019), organitzats per AZTI 
i el Clúster d’Alimentació d’Euskadi, en 
la categoria d’innovació en mercats, en 
considerar-la pionera en l’aposta per la 
salut, la sostenibilitat i el producte local.


