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La RSC o RSE

17/05/2021

A Caprabo portem 60 anys actuant amb
responsabilitat. Descobreix quines són les
accions que duem a terme a nivell social,
mediambiental i amb els nostres consumidors.

Què són
La RSC fa referència a la Responsabilitat Social
Corporativa. El concepte de RSC implica que totes les
accions que realitzi l'empresa siguin sostenibles i
impactin de manera positiva a l'entorn, és a dir, que
contribueixin activa i voluntàriament al millorament
econòmic, mediambiental i social.

La RSE es refereix a la Responsabilitat Social Empresarial, parlem exclusivament d'una empresa socialment responsable,
on la gestió, política i procediments de tots els treballadors de l'empresa persegueixin un desenvolupament sostenible en
benefici de la societat i l'entorn.

Ambdues, RSC i RSE, fan referència a l'estil de gestió empresarial, incloent mesures que mostrin el compromís de l'empresa
amb l'entorn. Són mesures totalment voluntàries que exigeixen principis ètics, morals, ambientals i nous aspectes legals.

Com l'apliquem
A Caprabo es realitzen accions de Responsabilitat Social Corporativa [ 

des de fa 60 anys. Sota la premissa de responsabilitat social/sites/caprabocom/ca/rsc/compromiso-responsable/ ]
s'obren diverses accions; accions que impulsin la salut i el benestar; accions basades en la sostenibilitat i el medi ambient;
accions socials.

Salut i benestar. Es tracta d'impulsar una alimentació saludable i un consum responsable. S'implica en la seguretat
alimentària, promou una dieta equilibrada, preveu l'obesitat infantil amb l'ajuda del Programa Educatiu “Tria bo, tria

, atén a necessitats nutricionals específiques, a més d'incloure molts productessa” [ https://www.triabotriasa.es/ca/ ]
sense gluten, col·labora amb entitats de celíacs per promoure la informació sobre el consum d'aquests productes,
finalment, impulsa un estil de vida saludable a través de la revista Sabor, el semàfor nutricional en els envasos i el
blog.

Sostenibilitat i medi ambient. A Caprabo es treballa per impulsar productes de proximitat, minimitzar l'impacte

ambiental i afavorir un consum responsable per reduir el malbaratament alimentari [ 
. Es duen a terme diverses accions que promouen la cura del medihttps://www.sostenibilitatcaprabo.cat/ca/ ]
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ambient: reciclatge de paper, plàstic, cartelleria, envasos i piles, es fabriquen bosses més respectuoses i es treballa
per un transport sostenible prioritzant productes de proximitat. Altres accions per ajustar els estocs i evitar el
malbaratament: es redueixen els formats, es reposen diàriament els productes frescos i es donen a entitats socials
productes no comercialitzables, però sí aptes per al consum.

Accions socials. Es realitzen aportacions econòmiques, donació de productes, es participa en iniciatives d'ONG’s,
en campanyes solidàries com la recollida de joguines o aliments i altres micro donacions per donar suport a la Creu
Roja o altres fundacions. Altres accions estan dedicades als nostres consumidors amb el programa de "Benvingut

 i a les famílies nombroses ambNadó" [ /sites/caprabocom/ca/bienvenido-bb/que-es-bienvenido-bebe/ ]
promocions i descomptes especials.

 

El nostre banc
d'aliments
El compromís amb les persones i el medi ambient que
tenim a Caprabo ens porta a impulsar programes
específics per combatre el malbaratament alimentari i
ser solidaris amb les persones que més ho necessiten.

Una d'aquestes accions és lliurar regularment als Bancs
d'Aliments productes no aptes per a la venda, però sí per
al consum. Aquesta acció és el projecte més solidari de Caprabo i es duu a terme mitjançant el programa de microdonacions

, un programa que col·labora amb més de 200 entitats i amb el qual ja hem[ https://www.microdonacionscaprabo.cat/ca/ ]
donat més de 7 milions de menjars.

Aquestes microdonacions són una iniciativa solidària, el format de recaptació es duu a terme afegint uns cèntims a la seva
compra en el moment de pagar amb targeta, una forma ràpida i senzilla d'ajudar. A l'hora de realitzar el pagament, el
datàfon pregunta si desitja col·laborar o no amb la causa. Si desitja col·laborar, aquests 10 o 20 cèntims solidaris aniran
destinats a la causa social activa del moment, en aquest cas al Banc d'Aliments més pròxim per ajudar a les famílies més
vulnerables. Una altra manera de realitzar una donació en línia és a través de https://caprabo.worldcoo.com/ .

 

PREGUNTES RELACIONADES

Quins avantatges té la RSC?
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La RSC aporta molts avantatges, tant a l'empresa com als treballadors i a la societat. Enumerem algunes d'aquests
avantatges empresarials: fidelització del client, satisfacció per part dels treballadors, més motivació i productivitat,
sostenibilitat del negoci, ajuda al finançament. Pel que fa els avantatges socials: lluita contra la pobresa, preservació del
medi ambient, respecte dels Drets Humans, a més de promoure la informació d'altres entitats amb els seus clients. 

Com afecta la responsabilitat social en una empresa?

La responsabilitat social en una empresa afecta de forma totalment positiva, no sols perquè donen un valor afegit a la marca
i millora la imatge corporativa, sinó que el seu compromís social contribueix al benestar de la societat en general.

 


