Prentsa oharra
Elkartasun Zentimoen programaren barruan

EROSKI-K ETA HAREN BEZEROEK ARBOLAK
LANDATU DITUZTE ELGOIBARREN NATURA
ZAINTZEN LAGUNTZEKO WWF-REN ESKUTIK
 EROSKIren

elkartasun

programaren

bitartez

bezeroek

egindako

dohaintzei esker gauzatu dute ekimena. Ekainean egin zuten, eta
bezeroek 132.755 euro eman zituzten

 Ehun boluntario inguru elkartu dira, eta landaketa egun arrakastatsua
izan da; zuhaitz eta zuhaixka autoktonoak landatu dituzte

 Helburua da balio natural handiko zonak berreskuratzea, eta Gipuzkoan,
Galizian, Katalunian eta Balearretan, eskualdez eskualde, jendeak
ingurune sano bat izatea denetariko jarduerak egiteko
Elgoibar

(Gipuzkoa),

2021eko

urriaren

25a.-

EROSKIko

boluntarioak, WWF

Españaren eskutik eta Lurgaia Fundazioaren laguntzarekin, berrosatze eguna izan
zuten atzo, Elgoibarren, klima aldaketaren aurkako mundu egunean; baso
ekosistema indartuz egin zuten. Elkartasun Zentimoen bidez bezeroek egindako
dohaintzei esker antolatu zuen EROSKIk ekimena. Ekainean, espazio naturalak
babesteko izan zen, eta 132.755 euro bildu zituzten helburu horrekin.
Helburua da basoen funtzioak berreskuratzea, berriz ere baliabideak eskain ditzaten
(ura eta kalitatezko airea, suteen aurkako babesa, klimaren erregularizatzea,
floraren eta faunaren habitata izatea eta gizakiari modua ematea aisialdiko
espazioez gozatzeko naturarekin kontaktuan). Elgoibarko kasuan, boluntarioekin
ehun bat espezie autoktono landatzea proposatu zen; besteak beste, gurbitzak eta
gorostiak; hala, eskualdeko basoen osasunean modu positiboan eragitea izan da
xedea.
"Eskerrak ematen dizkiegu boluntarioei, egun arrakastatsua izan baita, eta, batik
bat, EROSKIren bezeroei, haien ekarpenekin antolatu baitugu gaurko eguna.
Ingurumena eta bioaniztasuna babestea dago osasunaren eta iraunkortasunaren
alde hartuak ditugun 10 konpromisoetan. Lanean jarraitzen dugu gure prozesuak,
gure produktuak eta gure azpiegiturak ahalik eta iraunkorrenak izan daitezen
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ingurumenerako. Horren erakusgarri da erakundeak hartu duen konpromisoa
2050era begira, hau da, CO2 emisioetan neutroa izatea", azaldu du EROSKIren
Osasun eta Iraunkortasun arloko zuzendariak, Alejandro Martinez Berriochoak.
Maria Melero, WWF Españako Basoen Programako teknikaria: "Familian egiten diren
jarduera horiek dira modurik onena basoak sano eduki behar direla
kontzientziatzeko dela suteak direnerako eta dela abandonatzen direnerako. Euskal
Autonomia Erkidegoaren kasuan, baso landaketa intentsiboen zabalkundea ikusita,
baso indartsuak behar ditugu, espezie autoktonoak berreskuratuko dituztenak eta
klima aldaketak eragindako alterazioei aurre egin ahalko dietenak. Eskerrak ematen
dizkiegu EROSKIri eta haren bezeroei bide horretan aurrera egiten laguntzeagatik.
Elkartasun Zentimoen programan bioaniztasuna babesteko zenbait jarduera sartzen
dira. Lehen eguna arrakastatsua izan zen Mallorcan, landare exotikoak eta
hondakinak kentzea Alcudiako Estany des Ponts hezegunean. Udazkenean izango
dira datozen ekintzak; Garrafeko Parkeko basoa (Bartzelonan) berreskuratzeko
eguna, azaroaren 14an, eta beste egun bat, erretako lurzoruak berreskuratzeko,
Xuresko Parkean (Ourensen), azaroaren 21ean.
Elkartasun Zentimoen Programa
EROSKIren bezeroek dohaintza txiki bat egin dezakete aldi bakoitzean dagoen
ongintzako kausarako erosketa txartelarekin edo sakelakoarekin ordaintzen duten
aldiro. Ekarpena, beti borondatezkoa eta isilpekoa, 10 zentimoko kopuru txiki
sinboliko bat da 5-30 euroko erosketetan eta 20 zentimokoa 30 eurotik gorakoetan.
Laguntza hartzen duten erakundeak ere aldatu egiten dira maiztasun batez. Haiek
hautatzeko, aintzat hartzen da 3.500 bazkide-bezerok baino gehiagok aldi
bakoitzean nolako beharrak eta kezkak dituzten. 2021ean, erakunde hauek egon
dira lagundutakoen zerrendan: haurren alde ari direnak, bazterketa arriskuan
direnei laguntzen dihardutenak, minbizia borrokatzen dutenak, desgaitasunak
dituztenei

laguntzen

dietenak,

gaixotasun

arraroen

aurka

dihardutenak

eta

ingurumenaren alde dihardutenak.
Hasieratik ari da EROSKI gizarte ekintza askotan, bereziki ohitura osasungarrien
promozioan,

kontsumitzailearen

hezkuntzan,

ingurumenaren

defentsan

eta

elkartasunean. 2020an, EROSKIk 12 milioi euro baino gehiago eman dizkie
janaritan, lehen mailako produktutan, eta ekarpen ekonomikotan askotariko gizarte
erakundeei, COVID-19ak eragindako gizarte krisiak markatutako urte honetan.
WWFri buruz
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WWF erakundeak 60 urte baino gehiago daramatza lanean ingurumenaren alde,
etorkizunean elkarrekin harmonian bizi daitezen pertsonak eta natura. Horretarako,
kontserbazio proiektu asko lantzen dituzte hainbat esparrutan, izan espezieak
zaintzeko, izan itsasoak, ozeanoak, ibaiak, hezeguneak edo basoak babesteko, eta
izan klima aldaketaren aurka egiteko.

EROSKI
Komunikazio Korporatiboko zuzendaria
KRISTIAN PRIETO

Tel: 946 211 214

comunicacion@eroski.es

EROSKI – PRENTSA BULEGOA
CONSEJEROS DEL NORTE
JOANA G. LANDAZABAL
EDURNE IZQUIERDO

Tel: 944 158 642

Online prentsa aretoa

