Prentsa oharra
200 familiaren elikadura beharrak estali dituzte urte batez

EROSKI-K ETA HAREN BEZEROEK MILIOI ERDI
OTORDU EMAN DITUZTE DOAINTZAN KILO
OPERAZIOARI ESKER
 Maiatzean Elikagaien Bankuen alde eginiko ekintzan oinarrizko 500.000
otorduren adinakoa bildu zen
 Elikagaien Bankuek behar gehien dutenei emango diete EROSKIren
ekarpena, haien oinarrizko premiak betetzen laguntzeko
 EROSKI joan deneko hogei urtean baino gehiagoan ari da FESBALekin
Elorrio, 2021eko maiatzaren 31.- EROSKIk eta haren bezeroek 196.000 milioi euro

baino gehiago bildu dituzte FESBAL Elikagaien Bankuen Espainiako Federazioaren
alde, Operazioaren ohiko kanpainaren bitartez. EROSKIren hipermerkatu,
supermerkatu eta frankizia guztietan egin dute kanpaina, EAEn, Nafarroan, Galizian
eta Balearretan duen sare komertzialean.
Azken aldietan bezala, bezeroek ekarpen ekonomikoak egin dituzte ordainlekuetan
pasatzean; izan ere, COVID-19a dela eta, gaur egun ez dago janariak fisikoki
jasotzerik. Bazkide Bezeroen txartelen bidez bildutako kopurua, gehi EROSKIk
ipiniko duen %7a, Elikagaien Bankuen eskuetan geldituko da, eta gehien behar eta
komeni dituzten produktuak erosiko dituzte. Ekintza honen bitartez Elikagaien
Bankuek banatuko dituzten 185.000 kilo janari 500.000 otorduren parekoa da, eta
horri esker 200 familia elika daitezke urtebetez.
"Beste behin eskertu
eman duten babesa;
beti bezain sendoa
EROSKIren Osasun
Berriochoak.

nahi diegu gure bezeroei erakutsi duten eskuzabaltasuna eta
izan ere, aurten desberdina izan da, baina gure konpromisoa
gizarte bidezkoago eta solidarioago baten alde", esan du
eta Iraunkortasun arloko zuzendariak, Alejandro Martinez

"Beste behin ere, EROSKI eskertu nahi dugu FESBALi halako une zailean
laguntzeagatik. Beste behin, guztiz arrakastatsua izan da kanpaina hau, eta aukera
emango digu gero banatuko ditugun elikagai produktuak erosteko, zeina gurekin
diharduten ongintzako entitateen bitartez banatuko baitugu gehien behar dutenen
artean", esan du Elikagaien Bankuen Espainiako Federazioko zuzendari nagusiak,
Miguel Fernandez jaunak.
COVID-19ak eragindako krisi soziosanitarioa dela medio, jende zaurgarrienaren
beharrak areagotu dira. Bere bezeroen laguntzarekin, EROSKIk 2020an 3,3 milioi
euro eman zituen guztira, eta FESBALera eta haren 54 Elikagaien Banku atxikietara
joan ziren; hala, 2.400 familiak zer jana izan zuten urtebetez.
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Hogei urtean baino gehiagoan Elikagaien Bankuekin lanean
1996an hasi zen EROSKI Elikagaien Bankuarekin lankidetzan, Bizkaiko Elikagaien
Bankuak eta kontsumitzaileek berek proposatuta, behartsuen eta bazterkeria
soziala jasateko arriskuan direnen kolektiboari elkartasuna erakustea galdegiten
zuten eta. Hala, urte horretan bertan hasi zen Kilo Operazioa, elikagaien bilketa
kanpaina, EROSKIko dendetan.
Gero, EROSKIk martxan jarri zuen kontsumitze data hurbil zuten baina oraindik
ziurtasun osoz jateko onak ziren elikagai ontziratuen donazioaren programa.
EROSKIren programa honek eta Elikagaien Bankuek jarraitzen dute 'Ez alferrik
galdu' konpromisoarekin, jateko on den elikagairik ez botatzeko bere hipermerkatu
eta supermerkatu sare guztian. Krisi ekonomikoaren lehen ondorioak hastearekin,
EROSKIk eta FESBALek janari freskoetara zabaldu zuten programa hori;
horretarako, beharrezkoa izan zen dohaintzaren logistika berriz definitzea, hotz
kateari eusteko eta ziurtatzeko elikagaiak segurtasun osoz ailegatzen direla
hartzaileengana.
EROSKIk egin duen lana aitortu izan du Elikagaien Bankuen Espainiako
Federazioak, eta Urrezko Galburuaren saria eman izan dio; hain zuzen, hori da
Federazioaren saririk handiena, sobera gelditu diren elikagaiak banatzen
nabarmendu diren erakundeei ematen diena.
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