Nota de premsa

Recaptació de fons de cara a la tornada a l’escola

EROSKI I SAVE THE CHILDREN UNEIXEN FORCES
CONTRA LA POBRESA INFANTIL A ESPANYA


EROSKI donarà a Save the Children els beneficis obtinguts de la venda
de la seva bossa solidària durant els mesos d’agost i setembre



La cooperativa desenvolupa a més una campanya de recollida de
material escolar en hipermercats del País Basc, Navarra, Cantàbria, La
Rioja i Burgos

Elorrio, 4 d’agost de 2016.- EROSKI ha engegat una campanya solidària a la
seva xarxa de supermercats i hipermercats amb la finalitat de recaptar fons a favor
de Save the Children. Les dues organitzacions uneixen forces així contra la pobresa
infantil a Espanya, amb la mirada posada a garantir material escolar a nens en risc
d’exclusió de cara a la pròxima tornada a l’escola. La campanya es desenvoluparà
durant els mesos d’agost i setembre.
“Contribuir a una societat més justa, solidària i sostenible forma part del nostre
ADN com a cooperativa de consum. Amb aquesta campanya confiem a ajudar a
enfortir els recursos de Save the Children i a garantir l’equitat educativa dels
menors en edat escolar”, ha assenyalat el director de Responsabilitat Social
d’EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa.
“Suports com el d’EROSKI són imprescindibles en el nostre treball amb la infància
més vulnerable. La seva col·laboració servirà per a millorar les vides de nens en risc
d’exclusió al nostre país i aconseguir que tots tinguin les mateixes oportunitats per
a desenvolupar el seu màxim potencial”, ha indicat el director general de Save the
Children, Andrés Conde.
Recaptació de fons mitjançant la bossa solidària
En el marc d’aquesta campanya, EROSKI destinarà els beneficis de la venda de la
seva bossa solidària a Save the Children durant els mesos d’agost i setembre. La
bossa pot ser adquirida als supermercats i hipermercats de la cooperativa al pas
per caixa.
Així mateix, prop d’una vintena d’hipermercats EROSKI de País Basc, Navarra,
Cantàbria, La Rioja i Burgos desenvolupa de forma addicional una campanya de
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recollida de material escolar. Els consumidors poden adquirir quaderns, blocs de
fulls, pintures, retoladors i material d’escriptura que Save the Children repartirà
posteriorment entre els nens que atén per mitjà del Programa de Lluita contra la
Pobresa Infantil.
La infància és el col·lectiu en el qual més han impactat la crisi econòmica i les
retallades en ajudes socials. A través d’aquest programa, Save the Children aposta
per l’educació com l’eina més poderosa per a trencar el cercle de transmissió de la
pobresa. L’organització dóna suport educatiu a infants amb privacions severes i
desenvolupa activitats d’oci i temps lliure que els permetin, a ells i a les seves
famílies, tenir les mateixes oportunitats que els altres. En total, el 2015 va donar
suport a 8.027 nens i 2.603 adults en situació de pobresa.
Sobre EROSKI
EROSKI, que sumarà a més una aportació addicional a la recaptació d’aquesta
campanya, desenvolupa des del seu començament nombroses iniciatives d’acció
social, relacionades principalment amb la promoció dels hàbits de vida saludables,
la formació al consumidor, la defensa del medi ambient i la solidaritat.
Sobre Save the Children
Save the Children és l’organització independent líder en la defensa dels drets de la
infància a tot el món. Treballa en més de 120 països salvant vides, proporcionant
seguretat i protecció als nens i les nenes i defensant els seus drets en el marc de la
Convenció sobre els Drets del Nen de Nacions Unides.
A Espanya treballa des de fa més de 20 anys amb programes d’atenció als nens i
nenes més vulnerables, centrats en la infància en risc de pobresa o exclusió social.
A través dels seus programes a Espanya, proporciona una atenció integral als nens,
les nenes i les seves famílies perquè la situació econòmica o d’exclusió social en la
qual viuen els infants no els impedeixi gaudir plenament dels seus drets i puguin
aconseguir el màxim de les seves capacitats.
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