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Des d’avui i fins al 9 de gener 

EROSKI ENGEGA UNA CAMPANYA SOLIDÀRIA DE 
NADAL EN SUPORT DE LA INFÀNCIA   

● Els clients poden fer una donació quan passin per caixa  

● Les aportacions que es recullin es destinaran íntegrament a UNICEF i a 
la Fundació EROSKI en suport de la infància, causa preferida en un 
exercici d’escolta amb més de 3.000 socis clients 

● Els consumidors que decideixin participar-hi rebran una postal 
d’agraïment 

Elorrio, 5 de desembre de 2019.- EROSKI engega una campanya solidària de Nadal 
en suport de la infància. A partir d’avui, i fins al 9 de gener, els consumidors podran 
fer una donació de l’import que vulguin quan passin per caixa a qualsevol dels 
supermercats i hipermercats de la seva xarxa comercial, i en agraïment rebran una 
postal de Nadal. 

L’aportació total que es reculli es destinarà al suport a la infància, causa preferida 
en una enquesta en línia que han fet més de 3.000 socis clients d’EROSKI. 

En concret, els fons recaptats gràcies a la col·laboració dels clients d’EROSKI es 
destinaran a la campanya per a cobrir les necessitats nutricionals dels nens i nenes 
de Síria que desenvolupa UNICEF, a més del programa a favor de la prevenció de 
l’obesitat infantil que desenvolupa la Fundació EROSKI. 

“A Síria, després de 8 anys de conflicte, més de 3 milions de nens i nenes menors 
de 5 anys requereixen suport nutricional, i d’aquests, vora 20.000 pateixen 
desnutrició severa aguda. A més, el 20% de les dones embarassades i en període 
de lactància presenten desnutrició moderada. Amb 1 euro, a UNICEF podem 
proporcionar aliment terapèutic contra la desnutrició per a un dia a un nen o una 
nena.”, ha explicat el president d’UNICEF Comitè País Basc i patró d’UNICEF Comitè 
Espanyol, Isidro Elezgarai. 

De la seva banda, el director de la Fundació EROSKI, Alejandro Martínez 
Berriochoa, ha assenyalat que “un any més, els socis clients d’EROSKI han decidit 
canalitzar l’ajuda a projectes en suport de la infància. I un any més confiem que els 
clients d’EROSKI tornaran a abocar-se a la campanya com en tots els Nadals 
passats. Amb aquestes aportacions, a l’Escola d’Alimentació ajudarem a formar més 
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de 400.000 escolars a l’any en alimentació i hàbits saludables per a prevenir i 
combatre l’obesitat infantil.”   

Sobre UNICEF 

UNICEF treballa en alguns dels llocs més difícils per arribar als infants més 
desfavorits del món. En 190 països i territoris, treballem per a cada nen i nena, a 
tot arreu, cada dia, per construir un món millor per a tothom. 

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. 

 


