
 
 

                                                                  
 
 
  
 

Consum destina 19,7 milions d’euros a projectes socials en 2020,  
un 8% més que en 2019 per la crisi del coronavirus 

La Cooperativa va donar durant l’any passat més de 7.108 tones d’aliments a entitats socials, bancs 
d’aliments i ONG, un 3% més que en 2019. 

València, 11 de març de 2021.- Consum va destinar 19,7 milions d’euros a projectes d’acció social 
durant 2020, xifra que representa un 8% més que l’exercici anterior per la crisi del coronavirus. La 
Cooperativa ha continuat col·laborant amb més de 1.106 projectes socials en totes les comunitats on 
està present. 

Acció social  

Consum, com a empresa d’economia social, dona el seu suport a entitats socials mitjançant vals de 
compra o amb productes per al desenvolupament d’activitats i projectes d’acció social que generen un 
impacte positiu en les àrees on està implantada la Cooperativa. Estes aportacions van suposar 560.916 
euros, xifra que representa un 68% més respecte de 2019. 

De fet, Consum va activar al mes de maig de 2020 un pla social dotat amb 150.000 euros, juntament 
amb els bancs d’aliments de les províncies on opera. Este pla va consistir en l’emissió de vals gratuïts 
que la Cooperativa va entregar als bancs d’aliments de les províncies on està present, perquè foren 
bescanviats per aliments i productes bàsics d’higiene en els supermercats Consum de les diferents 
localitats. Amb el sistema de vals, Consum va voler afavorir que les famílies pogueren accedir a una 
compra variada, en unes condicions dignes, adaptada als seus temps i necessitats concretes. 

Programa Profit de donació d’aliments 

Com una part important d’estes col·laboracions solidàries, la Cooperativa compta amb el Programa 
Profit de gestió responsable d’aliments. Gràcies a ell, Consum ha donat més de 7.108 tones d’aliments 
durant 2020, xifra que suposa un 3% més que en 2019, amb un valor de 19,1 milions d’euros. Este 
programa consistix a donar a entitats socials, bancs d’aliments i ONG tots els aliments retirats del punt 
de venda per raons comercials, però que són perfectament aptes per al consum, i que es repartixen 
ràpidament entre les persones més necessitades de l’entorn pròxim de cada supermercat. 

Gràcies a estes donacions i a la labor dels més de mil voluntaris amb què col·labora Consum, es va poder 
ajudar 51.665 persones per a contribuir a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la COVID-19 amb 
una entrega diària d’aliments, el 87% dels quals van ser productes frescos i refrigerats. Això posa de 
manifest el compromís social de la Cooperativa amb els col·lectius més vulnerables, al mateix temps que 
permet una dieta més saludable.  

A més, el programa Profit va evitar que més de 4.527 tones de CO₂ s’emeteren a l’atmosfera, fet que 
minimitza l’impacte sobre l’entorn, reduïx el malbaratament alimentari i també la petjada de carboni, com 
a part de la política de sostenibilitat de Consum. 

 



 
 

                                                                  
 
 
  
 

Varietat 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 inclou, a més, altres productes de primera necessitat 
de les seccions de drogueria, higiene personal i salut. 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 els necessiten de l’entorn més pròxim de cada 
supermercat, fet que reduïx el temps de d’entrega. 

En els últims 5 anys, Consum ha donat més de 31.800 tones d’aliments, amb la qual cosa s’ha evitat el 
seu malbaratament i s’ha ajudat més de 250.000 persones. 
 
 
 
 
 
 
Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Disposa de 755 supermercats, entre propis i 
franquiciats, distribuïts per Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. En 2019 va facturar 
2.935 milions d’euros, un 7,4% més, i va obtindre un benefici de 54,6 milions d’euros. Amb més de 3,4 milions de socis clients i 
16.031 treballadors, Consum és l’única empresa de distribució amb el Certificat d’Empresa Familiarment Responsable (Efr). En 
2019 la Cooperativa ha sigut certificada amb el segell Top Employers, per sèptim any consecutiu, com una de les Millors Empreses 
d’Espanya per a treballar, segons la consultora Top Employers Institute. 
 


