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Els clients d’EROSKI han mostrat la seva solidaritat per Nadal 

LA CAMPANYA ESTRELLA SOLIDÀRIA D’EROSKI 
RECAPTA MÉS DE 63.000 EUROS 

 Els beneficis obtinguts es destinaran íntegrament a UNICEF i a la 
Fundació EROSKI en suport a la infància per elecció d’aproximadament 
5.000 socis clients que van votar aquesta causa per mitjà d’una acció 
en línia 

 Durant tot el període de Nadal, els consumidors han pogut adquirir els 
adorns nadalencs al preu simbòlic de dos euros 
 

Elorrio, 16 de gener de 2019.- La campanya Estrella Solidària d’EROSKI ha 
assolit més de 63.000 euros de recaptació des que es va posar en marxa l’octubre 
passat. EROSKI ha organitzat la quarta edició d’aquesta campanya en col·laboració 
amb el Comitè Espanyol d’UNICEF (Agència de l’ONU per a la Infància). Els clients 
han pogut adquirir l’adorn nadalenc de l’Estrella Solidària d’EROSKI al preu simbòlic 
de dos euros a les línies de caixa de tota la seva xarxa de supermercats i 
hipermercats i també per mitjà del seu supermercat en línia durant tot el període 
de Nadal. 

“Un any més, els clients s’hi han abocat des dels primers dies i han demostrat un 
alt grau de solidaritat. Volem agrair-los la generositat envers la nostra proposta 
d’adquirir aquest adorn nadalenc. Per nosaltres és molt important contribuir a la 
millora de la qualitat de vida dels qui han d’enfrontar-se a grans dificultats. La seva 
contribució posa de manifest una vegada més que, unint forces, es poden 
aconseguir grans coses”, ha assenyalat el director de Salut i Sostenibilitat 
d’EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa. 

Al voltant de 5.000 socis clients d’EROSKI van decidir la causa beneficiària de la 
campanya solidària de Nadal mitjançant una votació en línia al web www.eroski.es. 
La causa seleccionada en aquest procés ha estat l’ajuda a la infància, que es 
canalitzarà per mitjà d’UNICEF Comitè Espanyol. La Fundació EROSKI també serà 
beneficiària d’una part del que es recapti per a donar suport a la causa. 

UNICEF Comitè Espanyol destinarà la recaptació rebuda al seu Fons d’Emergències, 
centrat en les crisis silencioses que no disposen de cobertura mediàtica i que per 
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això tenen menys recursos. Aquest Fons serveix per a donar suport a aquelles 
intervencions que requereixen més finançament i per a actuar amb rapidesa en 
qualsevol lloc del món des del primer moment, ajudant a garantir l’accés a l’aigua i 
el sanejament, la nutrició, la salut, l’educació i la protecció a milions de nens i 
nenes que continuen patint les conseqüències de les guerres, les sequeres, les 
passes de fam i/o els desastres naturals. 

“A UNICEF Comitè Espanyol agraïm el suport que ens donen empreses aliades, com 
EROSKI, una empresa que posa les persones al centre i que fa més de 15 anys que 
col·labora amb la infància vulnerable. I és que 1 de cada 4 infants al món viu en 
una situació d’emergència, i cada cop hi ha mes crisis i més complicades. Per mitjà 
del Fons d’Emergències d’UNICEF atenem els drets dels infants que pateixen les 
pitjors conseqüències de les emergències oblidades”, ha explicat Isidro Elezgarai, 
president d’UNICEF Comitè País Basc i patró d’UNICEF Comitè Espanyol. 

 

Sobre EROSKI 

La transformació social per mitjà de l’activitat empresarial és una de les finalitats 
cooperatives. EROSKI, com a cooperativa de consum, és un projecte col·lectiu 
abocat al consumidor i a la societat. Per això, desenvolupa les seves activitats de 
compromís social en quatre àmbits que defineixen la seva responsabilitat social: la 
promoció d’una alimentació saludable, la informació al consumidor, la sostenibilitat 
mediambiental i la solidaritat. 

Sobre UNICEF 

UNICEF promou els drets i el benestar de tots els nens i nenes. Al costat dels seus 
aliats, treballa en 190 països i territoris per transformar aquest compromís en 
accions pràctiques, centrant especialment els seus esforços a arribar als nens i 
nenes més vulnerables i exclosos, per al benefici de tota la infància a tot arreu.   

 


