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EROSKI I ELS SEUS CLIENTS RECAPTEN MÉS DE 
1.200 TONES D’ALIMENTS A FAVOR DELS BANCS 

D’ALIMENTS 
 En aquesta edició del tradicional Gran Recapte, els clients han fet 

donacions d’aliments tant físiques com econòmiques entre el 25 de 
novembre i el 6 de desembre 

 Els bancs d’aliments podran adquirir amb les donacions 
econòmiques fetes pels clients quan passin per caixa els aliments 
que considerin més convenients i necessaris i que permetran cobrir 
les necessitats bàsiques d’alimentació de centenars de famílies 
durant tot l’any 

 EROSKI col·labora des de fa més de 20 anys amb la Federació 
Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL) 

 
Elorrio, 23 de desembre de 2022.- EROSKI els seus clients han recaptat 1.200 tones 
d’aliments a favor de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL) en la 
seva tradicional campanya solidària del Gran Recapte que va tenir lloc entre el 25 de 
novembre i el 6 de desembre en més de 1.000 establiments de la seva xarxa 
comercial. La xifra equival a 4,8 milions d’àpats per a 1.353 famílies. 

Aquesta vegada, després de dos anys de la pandèmia COVID-19 en què no s’han 
pogut recollir aliments físicament, els clients han donat productes als voluntaris dels 
bancs d’aliments el 25 i el 26 de novembre. A més, tal com es va fer en campanyes 
anteriors, els consumidors han col·laborat donant l’import que volien al pas per caixa. 
Com en campanyes anteriors, EROSKI afegirà una donació addicional equivalent al 
total recollit en la campanya. 

La quantitat que s’obtingui mitjançant les aportacions econòmiques estarà a 
disposició dels bancs d’aliments associats a FESBAL perquè adquireixin els aliments 
que considerin més convenients i necessaris, que permetran cobrir les necessitats 
bàsiques d’alimentació de centenars de famílies durant tot l’any.  

“Volem agrair un cop més als nostres clients la generositat i el suport que han mostrat 
en aquesta edició que ha tornat a incloure donacions físiques de producte a les 
nostres botigues, juntament amb les aportacions econòmiques al pas per caixa, com 
una part del nostre compromís ferm per contribuir a una societat més justa i 
solidària”, afirma el director de Salut i Sostenibilitat d’EROSKI, Alejandro Martínez 
Berriochoa. 

“Volem agrair de nou la col·laboració d’EROSKI amb FESBAL en una situació tan difícil 
com la que ara vivim. Ha estat tot un èxit aquesta campanya en què hem coordinat 
la recollida física tradicional amb la donació virtual i que ens permetadquirir productes 
alimentaris que distribuïm posteriorment, per mitjà de les entitats benèfiques amb 
què col·laborem, als col·lectius més desfavorits i necessitats”, ha assenyalat el 
director general de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments, Francisco Greciano. 
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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. Així, aquell mateix any van néixer les campanyes “Operació Quilo” 
de recollida d’aliments a les botigues EROSKI. 

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, i gràcies al qual dona més de 5.000 tones d’aliments cada any 

EROSKI 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. 

 


