
 
 

                                                                  
 
 
  
 

Consum dona més de 8.600 tones d’aliments en 2021  
a través del seu programa Profit, un 21% més que l’any anterior 

La Cooperativa estima que estes donacions beneficien unes 85.000 persones a l’any, a través de la 
col.laboració amb més de 1.400 voluntaris de 350 entitats socials, bancs d’aliments i ONG  

València, 30 de març de 2022.- Consum ha donat més de 8.600 tones d’aliments durant l’any 2021 a 
través del seu programa Profit, xifra que suposa un 21% més que en 2020, i representa un valor de 23,3 
milions d’euros. Este programa consistix a donar a entitats socials, bancs d’aliments i ONG tots els 
aliments retirats del punt de venda però que són aptes per al consum, i que es repartixen entre les 
persones més necessitades de l’entorn pròxim de cada supermercat. 
 
Gràcies a la labor diària dels treballadors de Consum i als més de 1.400 voluntaris de 350 entitats 
socials, bancs d’aliments i ONG que repartixen diàriament els aliments, la Cooperativa estima que es va 
poder ajudar unes 85.000 persones per a contribuir a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la covid-
19 i altres situacions de vulnerabilitat. El 76% de les donacions van ser productes frescos i refrigerats de 
les seccions de carnisseria, xarcuteria, fruites i verdures, forn, alimentació dolça i lactis. Tots els aliments 
mantenen íntegre l’envàs i l’etiquetatge per a garantir-ne la correcta traçabilitat i la seguretat 
alimentària. 
 

A més, el programa Profit també representa un benefici ambiental, a més del social, ja que, amb 
l’aprofitament d’estos aliments, també es va evitar l’emissió a l’atmosfera de més de 5.000 tones de 
CO₂, un dels principals gasos responsables del canvi climàtic. D’esta manera, es reduïx el malbaratament 
alimentari i la petjada de carboni, com a part de la política de sostenibilitat de Consum. 
 

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. 

 
10m aniversari  

Consum va celebrar en 2021 el 10m aniversari del seu programa Profit. En esta dècada, la Cooperativa 
ha donat 42 milions de quilos d’aliments, per valor de 105,7 milions d’euros. Consum ha aprofitat 
l’ocasió per a fer un reconeixement als voluntaris de les ONG amb què treballa per a agrair-los la labor 
diària en la replega i el repartiment d’aliments, imprescindible per a dur a terme el programa. 
 
A més, per a celebrar estos 10 anys, la Cooperativa va iniciar la campanya “Persones de 10”, per a posar 
en valor la labor dels voluntaris i treballadors que fan possible que els aliments arriben als qui més ho 
necessiten. L’acció es va fer en les xarxes socials de Consum, on s’animava als seguidors a compartir un 
vídeo i, per cada interacció, la Cooperativa donaria 1 euro. Gràcies a estes interaccions a les xarxes, es 
van donar 50.000 euros en vals de compra repartits entre totes les organitzacions socials que treballen 
amb la Cooperativa, que es van entregar en els supermercats on arrepleguen els aliments. 



 
 

                                                                  
 
 
  
 

 

Més de 3,4 M€ en acció social 

Consum disposa d’un programa de vendes socials orientat a entitats, economats socials i 
administracions públiques per a distribuir ajudes, mitjançant vals de compra o targetes moneder 
recarregables. En 2021, Consum va fer vendes socials per uns 3 milions d’euros.  
 
A més, en 2021 s’han dut a terme 939 col·laboracions solidàries, amb una inversió social de 130.000 
euros. El suport a les entitats es fa, principalment, mitjançant la donació de vals de compra i productes 
en espècie, i per a projectes per a la lluita contra la fam i la cura de la salut. La Cooperativa també 
patrocina diferents activitats d’interés popular, cultural o gastronòmic, amb un import de 346.000 euros 
en 2021. 
 
 
 
 
Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Disposa de 791 supermercats, entre propis i 
franquiciats, distribuïts per Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. En 2020 va facturar 
3.3235 milions d’euros, un 13,3% més, i va obtindre un benefici de 65,5 milions d’euros. Amb més de 3,6 milions de socis clients i 
17.386 treballadors, Consum és l’única empresa de distribució amb el Certificat d’Empresa Familiarment Responsable (Efr). En 
2020 la Cooperativa ha sigut certificada amb el segell Top Employers, per octau any consecutiu, com una de les Millors Empreses 
d’Espanya per a treballar. La petjada de carboni de la Cooperativa s’ha reduït un 86,6% des de 2015. A més, és la primera 
empresa de distribució que ha obtingut el segell “Reduïsc” del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 100% dels supermercats 
Consum són ecoeficients. 
 


