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Caprabo inaugura un supermercat a Sitges amb una inversió
de 2,6Mill€

    NOTE DE PREMSA 25/11/2021

Barcelona, 25 de novembre del 2021
.- Caprabo ha inaugurat aquest matí un nou
supermercat a Sitges, una localitat de la costa
a la província de Barcelona.

 

El nou supermercat Caprabo ha suposat una inversió de
2,6Mill€ i és un establiment comercial situat al carrer
Ramon de Dalmases número 50, en una zona en plena
expansió. Té una superfície comercial d'uns 1.500m2 i
dona ocupació a 48 persones.

 

L'acte d'inauguració ha comptat amb l'assistència de 
l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, i amb el

.director general de Caprabo, Edorta Juaristi

 

Han assistit, a més, el , Guillem Escolà; el regidor de Promoció Econòmica regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i
, Jaume Monasterio; el  Josep Barceló; Esports director de Desenvolupament Corporatiu i la directora de Comunicació

, Rosa M. Anguita Garrido.Corporativa i Relacions Institucionals

                                                                                                          

L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha manifestat que “pel futur de Sitges és fonamental l'aposta pel
desenvolupament econòmic i la generació de llocs de treball. Caprabo és una marca històrica i de referència que obre un
supermercat en una zona de nova creació, que té un pla de creixement important. Pensem que serà un establiment clau per
la zona. Caprabo és una marca que està vinculada a Sitges des de fa gairebé 40 anys”.

 

Per part seva, , ha agraït a l'Ajuntament de Sitges el seu suport a l'aposta deEdorta Juaristi, director general de Caprabo
Caprabo per la població. Ha explicat que “el supermercat que avui inaugurem a Sitges és per nosaltres estratègic. És la
botiga més important del nostre pla d'expansió per aquest exercici. Donarà un servei de qualitat al nou barri de la Plana. És

Veure imatge
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un supermercat amb una oferta de compra completa, competitiu en preu i que està preparat per donar resposta a les noves
. Ha detallat que la nova botiga tendències del mercat” “té una àmplia oferta de productes frescos i de proximitat, dues de les

. I ha afegit, apostes més rellevants de Caprabo” “m'agradaria donar la benvinguda a les 48 persones que treballen a la nova
botiga de Sitges i ja formen part de Caprabo”.

 

Nou supermercat, aposta pel producte fresc i la proximitat

El nou supermercat de Caprabo és una botiga de nova generació. Als metres quadrats de superfície comercial, suma 150
places de pàrquing, algunes de les quals són de càrrega elèctrica. Té 6 caixes de cobrament i 2 de . Comptaselfcheck out
amb unes 17.000 referències de productes.

 

Té totes les seccions de producte fresc, que estan situades a l'entrada de la botiga, una zona identificada com “El Mercat de
la Plana”. El servei de frescos és tradicional assistit. També incorpora sushi d'elaboració pròpia amb matèries primeres de
primera qualitat. La peixateria inclou producte fresc de llotja de proximitat.

 

La botiga de Sitges es caracteritza per recuperar els valors tradicionals del comerç de proximitat. Realitza una clara aposta
per la salut, els productes frescos i de proximitat, la varietat d'assortiment, l'estalvi personalitzat i la innovació. La qualitat
pren en el supermercat de nova generació una perspectiva transversal, és a dir des de l'atenció al client, els productes, els
serveis de valor afegit, el desenvolupament de les noves tecnologies al servei del client, les seccions noves, les especialitats
o el producte de marca pròpia.

 

És un supermercat orientat a l'eficiència energètica. Incorpora mesures per la reducció del consum d'energia i, per tant, de
les emissions de CO.

 

Mig centenar de treballadors

Fins a 48 treballadors s'han incorporat al nou supermercat Caprabo de Sitges. El 85% són dones i l'edat mitjana és de 32
anys. En la secció de frescos treballen 19 persones. La botiga està dirigida per Vanesa Carneiro Pintor, una professional
amb més de 22 anys d'experiència a Caprabo.

 

Per preparar als treballadors, Caprabo ha dedicat a formació més de 6.000 hores que inclouen la gestió de la botiga, amb
les seves tasques comunes, i l'especialització en les seccions de frescos. La formació inclou teoria i pràctica. A formar als
especialistes de xarcuteria, peixateria, fleca, carnisseria, fruita i verdura s'ha dedicat el 30% de les hores de formació.

 

Gairebé quaranta anys a Sitges
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Caprabo té presència a Sitges des de fa gairebé 40 anys. Té 3 botigues: al polígon Mas Alba, al Centre Comercial Oasi, que
va ser la primera botiga de la companyia en aquesta població, i a Can Pei. Amb tot, Caprabo suma uns 4.200m2 de
superfície comercial a Sitges.

 

Producció de Proximitat

Caprabo compta amb un Programa de Proximitat per Comarques a través del qual comercialitza en els seus supermercats
productes propis de cadascuna de les comarques catalanes. Les noves botigues de la companyia també treballen per donar
a conèixer i fomentar el consum de productes propis de cada zona. Inclou productes de cooperatives agràries i productes
amb reconeguts segells de qualitat, com DOP i IGP. A l'últim any, els productes de proximitat han augmentat les seves
vendes un 25%, fins als 36Mill€ en els supermercats de Caprabo.

 

Caprabo

Caprabo, companyia de supermercats de referència, va néixer a la ciutat de Barcelona l’any 1959. Té una xarxa d’uns 300
supermercats a les quatre províncies de Catalunya i en la companyia treballen unes 6.000 persones. Caprabo aposta per la
diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, els productes frescos, l’estalvi, la
personalització de l’oferta, la varietat, la qualitat i la innovació. Cada dia, més de 150.000 persones compren en els
supermercats Caprabo i un milió de clients disposen de la targeta de fidelització. Caprabo és pionera en la venda

d’alimentació per Internet a través de .Capraboacasa [ https://www.capraboacasa.com/portal/ca ]

 

www.caprabo.com [ /sites/caprabocom/ ]
[ /sites/caprabocom/ ] www.capraboacasa.com [ http://www.capraboacasa.com ]
[ http://www.capraboacasa.com ]www.caprabo.com/es/clubcaprabo/

[ /sites/caprabocom/es/clubcaprabo/ ]www.twitter.com/caprabo

[ http://www.twitter.com/caprabo ]www.facebook.com/caprabo

[ http://www.facebook.com/caprabo ]www.flickr.com/photos/caprabo

[ http://www.flickr.com/photos/caprabo ]www.youtube.com/user/Caprabo50

[ http://www.youtube.com/user/Caprabo50 ]www.instagram.com/caprabo_supermercats/ [ 
http://www.instagram.com/caprabo_supermercats/ ]
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