
CAPRABO
 |   |  Inici Preguntes més freqüents Localitzador de Botigues

1

© 2021 Caprabo, S.A. Tots els drets reservats

Els clients de Caprabo ajuden a recaptar 9.000 kg de
conserves de peix per als bancs d'aliments

    NOTE DE PREMSA 03/11/2021

Barcelona, 29 d’octubre del 2021.- 
Bolton Group, amb les seves marques ISABEL
i Cuca, i Caprabo, han recaptat gairebé
9.000 kg de conserves de peix

Per valor de , que es destinen a la 190.744 euros
Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL)
i els seus 54 bancs d'aliments associats.

 

La donació és el resultat de la campanya que s'ha dut a
terme en els supermercats de Caprabo entre el 26
d'agost i el 30 de setembre per la qual Bolton Food,
unitat de conserves de peix de Bolton Group, es va
comprometre a donar una quantitat de producte igual a
l'adquirida pels consumidors en aquest període de temps.

 

La iniciativa tracta de contribuir a l'augment de la demanda d'ajuda alimentària en els bancs d'aliments, que ha crescut un
 des de la declaració del primer estat d'alarma a Espanya. Els bancs d'aliments 50% han passat d'atendre 1.050.000

persones a 1.560.000 en menys d'un any.

 

L'ajuda s'ha concretat en un acte celebrat aquest matí en el  Hansupermercat Caprabo de L’Illa Diagonal a Barcelona.
assistit Agustín Anguiano, Key Account Manager de Bolton Food SL per a la zona nord-est, Ramón Moya Giménez, Key
Account Manager de la companyia, José Ignacio Alfaro Ximénez, vicepresident de FESBAL, i Juan Carlos Ortigosa, de
l'Àrea Comercial de Caprabo.

 

Bolton Group

Bolton Group és una multinacional familiar italiana que, des de fa 70 anys, produeix i distribueix una àmplia gamma de béns
de consum innovadors, sostenibles i d'alta qualitat. La seva cartera de productes –composta per algunes de les marques
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més reconegudes en els sectors de l'alimentació, la cura de la llar, els adhesius, la cura personal i la cosmètica – compta
amb més de 50 marques d'èxit que cada dia entren a les llars de 100 milions de famílies de més de 150 països de tot el
món. Present en cadenes minoristes, botigues de salut i bellesa, farmàcies i botigues especialitzades, Bolton Group té uns
ingressos de gairebé 2,8 bilions d'euros.

http://www.boltongroup.net/en-ww/homepage [ http://www.boltongroup.net/en-ww/homepage ]

 

 

FESBAL

La Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) és una entitat, apolítica i aconfessional, fundada el novembre de
1995, que promociona la labor, la imatge i la figura dels bancs d'aliments associats en la seva lluita contra la fam, la pobresa
i el malbaratament d'aliments mitjançant el seu aprofitament i repartiment a les persones més necessitades contribuint, a
més, a millorar el medi ambient. FESBAL està formada per 54 bancs d'aliments repartits per tota la geografia espanyola.
Distribueixen aliments entre més de 8.000 entitats benèfiques i atenen a prop de 1,6 milions de beneficiaris a l'any.

 

https://www.fesbal.org.es/ [ https://www.fesbal.org.es/ ] 

 

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 la 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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