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Caprabo obre un procés participatiu per seleccionar les
causes solidàries a les que ajuda

    NOTE DE PREMSA 21/09/2021

Barcelona, 21 de setembre del 2021.-
Caprabo obre un procés participatiu per a la
selecció de les causes solidàries a les quals
ajuda des dels supermercats

 

Per mitjà de la iniciativa de cèntims solidaris, que
recullen microdonatius en el pagament a la caixa amb
targeta. La companyia també realitza un procés de
selecció participatiu per determinar el destí dels aliments
que deixen de ser aptes per a la venda, però continuen
sent aptes per al consum, englobats en el Programa de
Microdonacions de Caprabo.

 

El nou sistema de selecció de les causes solidàries està obert a totes les persones i entitats. Les propostes es recullen a

través d'un formulari que es troba a la web de Caprabo: www.caprabo.com/convocatoria-solidaria [ 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Vmmy8BM4YEKahcH-wCcGrvVeAZyFsJZEkZNgoX2cZu1UOUhVVTdaUzROU0JTWVJCTFBVRFpFQjI5QS4u
. Caprabo decidirà, amb l'ajuda d'un comitè d'experts compost per personalitats de diferents grups d'interès, el destí final]

dels fons i els productes. La selecció de les causes es durà a terme el proper mes de gener.

 

Caprabo acceptarà propostes fins al pròxim 30 de setembre, data en que tanca el termini per a tots els col·lectius i persones
interessades en participar.

 

Programa cèntims solidaris

Caprabo va posar en marxa, al novembre del 2019, un pla per recollir fons que ajudin a reforçar els recursos d'entitats
socials que treballen per millorar les condicions de vida dels col·lectius més desfavorits. Des de llavors, més de 2 milions de
clients han col·laborat amb més de 275mil euros. És una iniciativa voluntària i confidencial en el moment del pagament de la
seva compra a la caixa del supermercat. A més, les aportacions també es poden realitzar de manera online a través del

portal web .https://caprabo.worldcoo.com/ [ https://caprabo.worldcoo.com/ ]

 

Veure imatge
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https://caprabo.worldcoo.com/
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Cada mes, els fons, que Caprabo complementa, s'han destinat a una causa diferent. En l'essencial, han estat causes
vinculades a la donació d'aliments, ajuda a famílies en risc d'exclusió i lluita contra el canvi climàtic. S'ha contribuït a ajudar a

les famílies vulnerables durant la COVID-19 al costat del Banc dels Aliments [ 
; beques d'alimentació i productes bàsics per a famílies amb nens i neneshttps://www.bancdelsaliments.org/ca/home/ ]

en acolliment en família extensa amb ; amb Aldees Infantils SOS [ https://aldeesinfantils.org/ ] l'Associació de Familiars i

, per ajudar al fet que menors amb càncer i lesAmics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) [ https://afanoc.org/ ]
seves famílies puguin tenir una atenció psicosocial integral; a donar suport a la lluita contra la violència masclista de la mà

de  i la ; amb el Creu Roja [ http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx ] Fundació Surt [ https://www.surt.org/ ] Vall d´Hebron

, donant suport aHospital Campus-Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) [ http://www.vhir.org/portal1/homepage.asp ]
la recerca de la detecció precoç del Parkinson; a facilitar una alimentació adequada a famílies amb fills que es troben en

situació d'exclusió social amb ; a través de la col·laboració amb Càritas [ https://www.caritascatalunya.cat/ ] WWF (World

 en la seva tasca de protegir i cuidar laWildlife Fund for Nature–Fons Mundial per a la Naturalesa) [ https://www.wwf.es/ ]
naturalesa; de la mà de  i la seva campanya “Fundació Amics de la Gent Gran [ http://amigosdelosmayores.org/ca ] Estiu

”, s'ha promogut la lluita contra la solitud de les persones majors i a millorar els hàbits de vida saludable de lesen companyia

persones amb síndrome de Down al costat de . La recollida actualDown Catalunya [ https://www.sindromedown.cat/ca/ ]
està orientada a facilitar una alimentació adequada en menors que estan en situació d'exclusió social de la mà de Creu Roja

 i .[ http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx ] Save the Children [ https://www.savethechildren.es/ca/ong-catalunya ]

 

Programa de Microdonacions

Aquest programa, posat en marxa el 2010 en col·laboració amb la Fundació Banc d'Aliments, està enfocat a cobrir les
necessitats d'alimentació i higiene dels col·lectius més vulnerables. Durant aquests anys, Caprabo ha col·laborat amb més
de 200 entitats benèfiques a les quals ha lliurat el producte que diàriament deixa de ser apte per a la venda però que
continua sent apte per al consum. A partir del 2022, el destí dels productes es decidirà mitjançant el nou procés participatiu
de selecció.

 

Caprabo i el seu compromís amb l'acció social

Les accions de Compromís Social Corporatiu són un eix estratègic per a Caprabo. Des de fa més de dues dècades, la
companyia col·labora amb organitzacions que treballen en causes socials d'alt impacte. La recollida de microdonatius al
supermercat s'ha convertit en una eina pràctica i simple, perquè l'ajuda aconsegueixi el seu objectiu de manera simple i
transparent.

 

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 a la companyia treballen més de 6.000 persones. Caprabo aposta per la
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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  als
supermercats Caprabo i un milió de clients disposen de 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/ ]
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[ /sites/caprabocom/es/clubcaprabo/ ]www.twitter.com/caprabo
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[ http://www.facebook.com/caprabo ]www.flickr.com/photos/caprabo
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