Nota de premsa
Nova causa solidària del seu programa Cèntims Solidaris

EROSKI COL·LABORA EN LA LLUITA CONTRA EL
CÀNCER INFANTIL I EL SUPORT A LES FAMÍLIES
 Col·labora a favor de la Federació Espanyola de Pares amb Nens amb
Càncer (FEPNC) perquè puguin reforçar les activitats en la lluita contra
el càncer infantil
 Cèntims Solidaris és el programa permanent d’EROSKI per mitjà del qual
els seus clients poden fer donacions a diverses causes socials que s’han
triat després d’una escolta a més de 3.500 socis clients
Elorrio, 4 de febrer de 2021.- EROSKI ha engegat, en el marc del seu programa

Cèntims Solidaris, una nova causa de col·laboració solidària per ajudar a la lluita
contra el càncer infantil i el suport a les seves famílies, en col·laboració amb la
Federació Espanyola de Pares amb Nens amb Càncer (FEPNC). Aquesta campanya,
que s’allargarà fins al 24 de febrer, té l’objectiu d’ajudar més de 7.000 menors amb
càncer i les famílies afectades que s’integren en les diferents associacions locals
que componen la FEPNC. Amb aquest suport, les organitzacions podran reforçar les
seves activitats per a arribar a més famílies i que els seus serveis siguin més
estables i permanents.
“A Espanya, cada any es detecten 1.100 nous casos de càncer en menors de fins a
14 anys i al voltant de 400 casos nous entre 14 i 18 anys. L’arribada de la COVID19 ha fet que molts menors vegin retardat el seu diagnòstic com a conseqüència
dels reajustaments del sistema sanitari i les famílies no puguin rebre tot el suport
que necessiten. A EROSKI fa anys que col·laborem amb les associacions més
pròximes de pares i mares de nens i nenes amb càncer, i, per això, també hem
volgut ajudar a canalitzar la solidaritat dels nostres clients a aquesta causa.
Mitjançant el programa Cèntims Solidaris fem costat a la FEPNC perquè l’ajuda
arribi fins a les associacions més locals i regionals que la integren i pugui ampliar i
reforçar l’ajuda als menors i les seves famílies de forma directa”, ha explicat el
director de Salut i Sostenibilitat de EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa.
“El tractament en aquests casos sol ser un procés agressiu que comporta moments
difícils per als menors i les seves famílies. Per això és necessari desenvolupar
accions adreçades a minimitzar les alteracions emocionals i la interrupció del
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desenvolupament adequat de l’infant malalt. Tenir el suport d’EROSKI i de tots els
seus clients és vital perquè puguem continuar fent una feina fonamental en aquest
àmbit, amb programes desenvolupats per equips multidisciplinaris (psicòlegs,
treballadors socials, voluntaris) en col·laboració amb l’equip mèdic assistencial dels
hospitals”, ha comentat Juan Antonio Roca, president de la Federació Espanyola de
Pares de Nens amb Càncer
Cèntims Solidaris, suport a diverses causes socials
EROSKI va estrenar el seu programa permanent Cèntims Solidaris el 5 de
novembre i ha destinat els més de 840.000 euros recaptats fins ara als Bancs
d’Aliments per proporcionar productes d’alimentació a las famílies en situació de
vulnerabilitat i a UNICEF, Metges Sense Fronteres i ACNUR per ajudar a la
vacunació infantil en països en vies de desenvolupament.
Els clients d’EROSKI poden fer una petita donació a la causa benèfica que hi hagi en
marxa en cada moment quan comprin amb la targeta o el mòbil. L’aportació,
sempre voluntària i confidencial, és una petita quantitat simbòlica de 10 cèntims
per a compres d’entre 5 i 30 euros, i de 20 cèntims per a compres superiors a 30
euros.
Les organitzacions solidàries receptores d’aquestes ajudes canvien de forma
periòdica, i la seva tria respon a les necessitats socials que hi ha en cada moment i
a les preocupacions que transmeten més de 3.500 socis clients. Entre d’altres, al
llarg del 2021 hi haurà entitats que treballin per la infància, les persones en risc
d’exclusió social, la lluita contra el càncer, les persones amb discapacitat o malalties
rares i el medi ambient.
“El programa Cèntims Solidaris és una eina molt eficaç perquè els nostres clients
puguin canalitzar d’una manera senzilla el seu compromís amb les diverses causes
socials. És un programa permanent a través del qual donarem suport a diferents
entitats, d’àmbits diversos, sempre amb el denominador comú d’ajudar els
col·lectius més necessitats”, ha assenyalat el director de Salut i Sostenibilitat
d’EROSKI.
Des del començament, EROSKI porta a terme nombroses iniciatives d’acció social,
relacionades principalment amb la promoció dels hàbits de vida saludables, la
formació al consumidor, la defensa del medi ambient i la solidaritat. El 2020,
EROSKI ha donat més de 7 milions d’euros en aliments, productes de necessitat
bàsica o aportacions econòmiques a diferents entitats socials, en un any marcat per
la crisi social generada per la COVID-19.
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Sobre la Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer (FEPNC)
Les 22 associacions que integren la Federació Espanyola de Pares de Nens amb
Càncer (FEPNC), repartides per tot el país, treballen des del mateix moment del
diagnòstic amb un equip de professionals que ofereix suport a les mares i els pares,
i als menors afectats. En l’àmbit psicològic, gràcies a les sessions terapèutiques
individuals o en grup, es treballa perquè les famílies afectades pel càncer infantil
puguin afrontar els canvis que es produiran en la seva vida durant el tractament i
en totes les fases de la malaltia, fins i tot en el dol. En l’àmbit social, informant i
ajudant sobre les diferents prestacions que hi ha, fent els tràmits necessaris,
gestionant el préstec de material ortoprotètic, etc. I en l’àmbit

educatiu, donant

suport extraescolar a domicili i a les associacions, i també a l’hospital si és
necessari.
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