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Os clientes de EROSKI amosaron a súa solidariedade durante o Nadal 

A CAMPAÑA ESTRELA SOLIDARIA DE EROSKI 
RECADA MÁIS DE 63.000 EUROS 

 Os beneficios obtidos destinaranse integramente a UNICEF e á 
Fundación EROSKI en apoio á infancia por elección de arredor de 5.000 
Socios Cliente que votaron esta causa a través dunha acción online  

 Durante todo o período do Nadal os consumidores puideron adquirir os 
adornos de Nadal ao prezo simbólico de dous euros 

 
Elorrio, 16 de xaneiro do 2019.- A campaña Estrela Solidaria de EROSKI logrou 
máis de 63.000 euros de recadación dende a súa posta en marcha a finais de 
outubro. EROSKI organizou a cuarta edición desta campaña en colaboración co 
Comité Español de UNICEF (Axencia da ONU para a Infancia). Os clientes puideron 
adquirir o adorno de Nadal da Estrela Solidaria de EROSKI ao prezo simbólico de 
dous euros nas liñas de caixa de toda a súa rede de supermercados e 
hipermercados e tamén a través do seu supermercado online durante todo o 
período do Nadal. 

"Un ano máis, os clientes comprometéronse dende os primeiros días e demostraron 
un alto grao de solidariedade. Querémoslles agradecer a xenerosidade que 
amosaron coa nosa proposta de adquirir este adorno do Nadal. Para nós é moi 
importante contribuír á mellora da calidade de vida dos que se deben enfrontar a 
grandes dificultades. A súa contribución pon de manifesto unha vez máis que 
unindo forzas se poden acadar grandes cousas", sinalou o director de Saúde e 
Sustentabilidade de EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa. 

Arredor de 5.000 Socios Cliente de EROSKI decidiron a causa beneficiaria da 
campaña solidaria do Nadal mediante una votación online na web www.eroski.es. A 
causa seleccionada neste proceso foi a axuda á infancia, que se canalizará a través 
de UNICEF Comité Español. A Fundación EROSKI tamén será beneficiaria de parte 
do recadado para apoiar a causa. 

UNICEF Comité Español destinará a recadación recibida ao seu Fondo de 
Emerxencias, centrado nas crises silandeiras que carecen de cobertura mediática, e 
por iso de menores recursos. Este Fondo serve para apoiar aquelas intervencións 
que precisen de maior financiamento e para actuar decontado en calquera parte do 



  
 
 
 

  

  

 

EROSKI  
Dirección de Comunicación Corporativa 

XURDANA FERNÁNDEZ 
 

 

Tel: 946 211 214 

 

 
 

comunicacion@eroski.es 

 

EROSKI – OFICINA DE PRENSA  
CONSEJEROS DEL NORTE    
JOANA G. LANDAZABAL 
EDURNE IZQUIERDO 

 
Tel: 944 158 642 
 

Sala de prensa online   

 

mundo desde o primeiro momento, axudando a garantir o acceso á auga e 
saneamento, nutrición, saúde, educación e protección a millóns de nenos e nenas 
que seguen a sufrir as consecuencias das guerras, secas, fames e/ou desastres 
naturais.  

"En UNICEF Comité Español, agradecemos o apoio que nos dan empresas aliadas, 
como EROSKI, unha empresa que pon as persoas no centro e que leva a colaborar 
coa infancia máis vulnerable desde hai máis de 15 anos. E é que 1 de cada 4 nenos 
e nenas no mundo vive nunha situación de emerxencia, e cada vez hai máis crises 
e máis complicadas. A través do Fondo de Emerxencias de UNICEF atendemos os 
dereitos dos nenos e das nenas que están a sufrir as peores consecuencias das 
emerxencias esquecidas”, explicou Isidro Elezgarai, presidente de UNICEF Comité 
País Vasco e patrón de UNICEF Comité Español.  

 

Sobre EROSKI 

A transformación social a través da actividade empresarial é un dos fins 
cooperativos. EROSKI, como cooperativa de consumo, é un proxecto colectivo 
centrado no consumidor e na sociedade. Por iso, desenvolve as súas actividades de 
compromiso social en catro eidos que definen a súa responsabilidade social: a 
promoción dunha alimentación saudable, a información ao consumidor, a 
sustentabilidade ambiental e mais a solidariedade. 

Sobre UNICEF 

UNICEF promove os dereitos e o benestar de todos os nenos e nenas. A carón dos 
seus aliados, traballa en 190 países e territorios para transformar este compromiso 
en accións prácticas, centrando especialmente os seus esforzos en chegar aos 
nenos e nenas máis vulnerables e excluídos, para o beneficio de toda a infancia en 
todas as partes. 

 


