
 
 

Consum afavorix l’aprofitament de 6.000 tones d’aliments a 

l’any gràcies al Programa Profit  

En 2017, la Cooperativa va donar aliments, el 71% frescos, a 52.000 persones 

 

València, 25 de setembre de 2018-. Consum ha permés l’aprofitament de 

6.000 tones d’aliments durant 2017 per mitjà del Programa Profit de gestió 

responsable d’aliments, donant els aliments perfectament consumibles que 

no pot comercialitzar. Gràcies a estes donacions i a la labor dels més de mil 

voluntaris, es va ajudar 52.000 persones, a qui es va entregar de forma 

diària aliments. D’estos, el 71,2% van ser producte fresc, fet que posa de 

manifest el compromís social de la Cooperativa amb els col·lectius més 

vulnerables, alhora que permet una dieta més saludable. 

 

La Cooperativa col·labora amb la I Setmana contra el Malbaratament 

d’AECOC, per a sensibilitzar els seus clients sobre l’aprofitament d’aliments 

a través de la compra responsable, per mitjà de fullets explicatius i 

megafonies als seus supermercats. 

 

Fins a l’agost de 2018, Consum ha donat 3.620 tones d’aliments, continuant 

amb la seua política d’aprofitament d’aliments. Els aliments donats són, 

principalment, productes envasats de les seccions de carnisseria, xarcuteria, 

fruites, verdures, alimentació dolça i lactis dels supermercats, però també 

provenen de les plataformes logístiques i de les escoles de frescos. El 

Programa Profit està implantat en el 100% de la xarxa comercial de 

Consum. 

 

La ràpida distribució d’estos aliments és possible gràcies a la labor diària 

dels treballadors de Consum i d’un miler de voluntaris de les més de 200 

entitats socials amb què treballa la Cooperativa, que repartixen els aliments 

entre les persones que ho necessiten de l’entorn pròxim de cada 

supermercat i així es reduïx el temps d’entrega. 

 



 

 

A més, la bona gestió del Programa Profit de Consum ha suposat que es 

deixen d’emetre, només en este primer semestre de 2018, prop de 1.700 

tones de CO2 al medi ambient, fet que minimitza l’impacte sobre l’entorn i 

reduïx la petjada de carboni, com a part de la política de sostenibilitat de la 

Cooperativa. 

 

Compartir amb la societat  

En 2017, dins de la seua política de responsabilitat social, la Cooperativa va 

destinar 14,9 milions d’euros a projectes de col·laboració solidària, un 18% 

més que l’exercici anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Compta amb 707 supermercats, 

entre propis i franquiciats, distribuïts per Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i 

Aragó. En 2017 va facturar 2.518,7 milions d’euros, un 7,45% més, i va obtindre un benefici de 51,7 milions d’euros. 

Amb més de 3 milions de socis-clients i 14.364 treballadors, Consum és l’única empresa de distribució amb el Certificat 

d’Empresa Familiarment Responsable (Efr). En 2017 la Cooperativa ha sigut certificada amb el segell Top Employers, 

per quint any consecutiu, com una de les Millors Empreses d’Espanya per a treballar, segons la consultora Top 

Employers Institute. 


