Nota de premsa
XXVI Edició especial COVID-19

EROSKI REP EL PREMI CIUTADANS PEL SEU
COMPROMÍS PER GARANTIR EL
SUBMINISTRAMENT I LA SEGURETAT DURANT LA
COVID-19
 Reconeixement pel seu “treball i dedicació professional oferint un model
de comportament solidari i de valors envers la ciutadania”
 El 2015 la Fundació EROSKI també va ser guardonada amb un Premi
Ciutadans per la seva implicació i el compromís social
Madrid, 13 de novembre de 2020.- EROSKI ha estat guardonada en la XXVI Edició

dels Premis Ciutadans en la categoria d’“Esdeveniment de l’Any 2020 COVID-19,
entitat privada solidària” en una cerimònia celebrada a Madrid que ha estat presidida
pel secretari general d’Administració Digital, Juan Jesús Torres Carbonell.
El guardó és un reconeixement “al seu compromís davant la situació que vivim pel
coronavirus, compartint les accions que porten a terme a les seves botigues tant per
preservar la salut dels seus equips i clients com per garantir l’activitat i la qualitat
del seu paper de subministradors d’articles de primera necessitat, estant en contacte
diàriament amb les autoritats sanitàries per a actuar amb rapidesa i de forma
preventiva”, ha assenyalat Enrique Barón, expresident del Parlament Europeu i
membre del jurat dels Premis Ciutadans.
El director de Salut i Sostenibilitat d’EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa,
encarregat de recollir el premi, ha recordat “la cursa contrarellotge per a prendre les
millors decisions que va suposar la declaració de l’estat d’alarma. Decisions per a
aportar solucions a una situació sense precedents en la qual havíem de garantir el
subministrament a les nostres botigues sota la premissa obligatòria de tractar de
garantir al màxim la seguretat dels nostres equips i clients. Les mesures de prevenció
es van extremar i es van definir uns protocols estrictes per a minimitzar els riscos,
com ara aforaments limitats, distàncies de seguretat, equips de protecció individual,
pantalles protectores a les caixes, consells sobre hàbits de compra, etc. I les tensions
en tota la cadena alimentària van ser enormes, però la col·laboració de totes les
baules va permetre assegurar el subministrament de béns de primera necessitat”.
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També ha recordat l’esforç que manté EROSKI per orientar la seva activitat “en
benefici de la col·lectivitat, alimentant la solidaritat amb la societat i, en especial,
amb els més desfavorits”. Així, porta a terme nombroses iniciatives solidàries amb
l’objectiu de minimitzar les conseqüències que provoca aquesta crisi sanitària en els
sectors més vulnerables de la societat. Des de campanyes per a la recaptació de fons
per a l’alimentació i higiene de col·lectius en risc d’exclusió social canalitzades per
mitjà d’organitzacions com FESBAL o Creu Roja, entre d’altres; passant per donacions
d’aliments, mascaretes, roba, etc. o ajudes a les famílies nombroses.
El guardó l’ha atorgat l’entitat sense ànim de lucre Associació Premis Ciutadans per
posar en valor “les entitats i els col·lectius professionals que ens han ofert, en una
situació límit amb el seu treball i dedicació professional, un model de comportament
solidari i de valors envers la ciutadania”, ha explicat Enrique Barón.
Segon Premi Ciutadans per a EROSKI
El 2015 la Fundació EROSKI va ser guardonada en la XVI Edició dels Premis Ciutadans
en la categoria de “Salut i Qualitat de Vida”. El premi reconeixia el seu compromís
amb la investigació, desenvolupament i innovació en relació amb el consumerisme,
l’alimentació, els hàbits de vida saludables, la solidaritat i la promoció assistencial.
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