Nota de premsa

EROSKI INICIA UNA CAMPANYA PER A RECAPTAR
FONS PER ALS DAMNIFICATS DE LES
INUNDACIONS DE MALLORCA
 Apel·la a la solidaritat dels seus clients per mitjà d’una donació
voluntària al seu pas per la línia de caixes, a més de sumar una
aportació addicional a la recaptació
 Els fons recaptats aniran destinats, a través de les autoritats
corresponents de la zona, a les famílies afectades per la inundació
Elorrio, 19 d’octubre de 2018.- EROSKI

posa en marxa en tots els seus

supermercats i hipermercats una campanya per a recaptar fons a favor dels
damnificats per les inundacions de Mallorca. Als seus establiments, els clients
podran fer un donatiu voluntari per a ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de la
població afectada d’aquesta illa balear.
El 9 d’octubre passat, una forta inundació a Mallorca d’uns 220 litres per metre
quadrat va desbordar la capacitat dels torrents i va negar cases, carreteres i
camps. Els equips de rescat treballen a la localitat mallorquina de Sant Llorenç des
Cardassar i els seus voltants.
Les botigues EROSKI exhibeixen aquesta setmana cartells de la campanya que
apel·len a la solidaritat dels consumidors perquè facin una donació voluntària al seu
pas per la línia de caixes. "Una vegada més, apel·lem a la solidaritat dels
consumidors que de segur que s’implicaran per ajudar tota la gent que pateix les
conseqüències d’aquestes inundacions catastròfiques. A EROSKI tractem de
respondre amb celeritat davant aquests casos d’emergència i a més sumarem una
aportació addicional al que recaptem”, ha declarat Alejandro Martínez Berriochoa,
director de Salut i Sostenibilitat d’EROSKI.
Els fons recaptats es canalitzaran amb les autoritats corresponents de la zona
perquè es destinin íntegrament

a les famílies afectades per les terribles

inundacions.
Des del seu origen, EROSKI desenvolupa 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.
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