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Dende hoxe e ata o 9 de xaneiro 

EROSKI PON EN MARCHA UNHA CAMPAÑA DO 
NADAL SOLIDARIA EN APOIO Á INFANCIA 

● Os clientes poden facer unha doazón ao seu paso por caixa 

● As contribucións que se recaden destinaranse integramente a UNICEF e 
á Fundación EROSKI en apoio á infancia, causa preferida nun exercicio 
de escoita con máis de 3.000 Socios Cliente 

● Os consumidores que decidan participar recibirán unha postal de 
agradecemento 

Elorrio, 5 de decembro deo 2019.- EROSKI pon en marcha unha campaña de Nadal 
solidaria en apoio á infancia. A partir de hoxe e ata o vindeiro 9 de xaneiro os 
consumidores poderán facer unha doazón do importe que queiran ao seu paso por 
caixa en calquera dos supermercados e hipermercados da súa rede comercial, e 
como agradecemento recibirán unha postal de Nadal. 

A achega total que se recade irá destinada ao apoio á infancia, causa preferida 
nunha enquisa online realizada por máis de 3.000 Socios Cliente de EROSKI. 

Concretamente, os fondos recadados por mor da colaboración dos clientes de 
EROSKI destinaranse á campaña para cubrir as necesidades nutricionais dos nenos 
e nenas de Siria que desenvolve UNICEF e mais ao programa a prol da prevención 
da obesidade infantil que desenvolve a Fundación EROSKI. 

"En Siria, logo de 8 anos de conflito, máis de 3 millóns de nenos e nenas menores 
de 5 anos requiren apoio nutricional, dos cales case 20.000 sofren desnutrición 
severa aguda. Ademais, o 20% das mulleres embarazadas e en período de 
lactación presentan desnutrición moderada. Con 1 euro dende UNICEF podémoslle 
proporcionar alimento terapéutico contra a desnutrición para un día a un neno ou 
nena", explicou o presidente de UNICEF Comité País Vasco e patrón de UNICEF 
Comité Español, Isidro Elezgarai. 

Pola súa banda, o director da Fundación EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa, 
sinalou que "un ano máis os Socios Cliente de EROSKI decidiron canalizar a axuda a 
proxectos en apoio á infancia. E un ano máis confiamos en que os clientes de 
EROSKI se volvan comprometer coa campaña coma en todo o Nadal pasado. Con 
estas achegas dende a Escola de Alimentación axudaremos a formar a máis de 
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400.000 escolares ao ano en alimentación e hábitos saudables para previr e 
combater a obesidade infantil ". 

Sobre UNICEF 

UNICEF traballa nalgúns dos lugares máis difíciles para chegar aos nenos e nenas 
máis desfavorecidos do mundo. En 190 países e territorios, traballamos para cada 
neno e nena, en todas partes, cada día, para construír un mundo mellor para todos. 

Sobre EROSKI 

A transformación social a través da actividade empresarial é un dos fins 
cooperativos. EROSKI, como cooperativa de consumo, é un proxecto colectivo 
comprometido co consumidor e coa 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 a solidariedade. 

 


