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Col·laboració amb persones amb capacitats 
diferents o amb malaltia

EROSKI, conscient dels reptes diaris que han d’afrontar 
les persones amb capacitats diferents o amb neces-

sitats especials derivades d’una malaltia, mantenim una 
col·laboració estreta amb les organitzacions que les 
representen i que treballen per millorar el seu benestar i 
qualitat de vida. 
 
El patrocini de projectes i iniciatives en aquest àmbit és 
també fonamental en la nostra acció social, que es des-
envolupa mitjançant la signatura de nombrosos acords 

La Kosta Trail amb la diabetis  
i les malalties renals

Lluita contra el càncer de mama

VEGALSA-EROSKI amb les  
malalties rares i cròniques

Fundació WOP i EROSKI juntes  
per la cura de les malalties  
degeneratives 

Gràcies a la participació de més de 4.600 persones a la 
tretzena edició de la Kosta Trail, FORUM SPORT, Salomon 
i Laboral Kutxa han donat 14.400 euros a l’Associació 
Biscaïna de Diabetis i l’Associació per la Lluita Contra les 
Malalties Renals de Biscaia. La donació es destinarà per-
què els afectats de diabetis aprenguin de forma pràctica 
els beneficis i els reptes que suposa practicar esport en 
la gestió diària de la malaltia, i per ajudar els malalts que 
pateixen malalties renals.

EROSKI ha participat un any més en diferents curses de la 
dona organitzades a Espanya per l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer. A més a més, per quart any consecutiu, 
VEGASA-EROSKI ha realitzat la campanya “Preparats per 
guanyar!”, amb l’objectiu de recollir fons per a aquesta 
associació, i hem repartit fullets informatius sobre la de-
tecció del càncer de mama i sobre els hàbits per reduir el 
risc de desenvolupar-lo.

Ens hem sumat a la campanya “Pot ser màgic gràcies 
a tu”, impulsada per la Federació Gallega de Malalties 
Rares i Cròniques per contribuir a cobrir les necessi-
tats assistencials del col·lectiu de persones (i familiars) 
que pateixen aquest tipus de malalties a Galícia. La 
nostra clientela va poder adquirir a 15 de les nostres 
botigues un bastó de caramel solidari al preu simbòlic 
d’un euro. Al total recollit, VEGASA-EROSKI hi afegeix un 
6 %, de manera que es van superar els 1.900 euros.

En el marc de la col·laboració entre EROSKI i la Fundació 
The Walk On Project (WOP), ens vam comprometre a 
organitzar un seguit d’activitats per als clients, la parti-
cipació dels quals va sumar minuts d’investigació en la 
cura de les malalties neurodegeneratives. Així va ser com 
es van aconseguir 51.096 minuts. Gràcies a la implicació 
dels clients, EROSKI va poder lliurar a la Fundació WOP un 
xec per valor de 30.658 euros.

de col·laboració amb entitats socials del món de la dis-
capacitat i de diverses malalties. El 2018 les aportacions 
econòmiques que vam destinar a aquest tipus d’actua-
cions van superar els 100.000 euros, que es van distribuir 
tant entre associacions de referència d’àmbit estatal com 
entre d’altres de centrades en col·lectius locals.
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Campanya de sensibilització 
contra el càncer de pell

Col·laborem cada any amb l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer per sensibilitzar la població sobre 

el càncer de pell. Durant la campanya, els nostres su-
permercats han acollit estands on s’ha aconsellat sobre 
com s’ha de prendre el sol amb precaució i s’han donat 
regles bàsiques per revisar la pell i detectar-hi possibles 
signes d’alarma. També hem ofert xerrades informatives 
entre els treballadors de CAPRABO.

Algunes de les associacions  

amb les quals col·laborem:

•ACAMBI - Associació de Càncer de Mama de Bilbao

•ADEMBI - Associació d’Esclerosi Múltiple de Biscaia

•AECC - Associació Espanyola Contra el Càncer

•AEFAT - Associació Espanyola Família Atàxia Telangiectàsia

•ALCER - Associació per a la Lluita Contra les Malalties Renals

•ANADI - Associació Diabetis Navarra

• ASPANAFOHA - Associació de Pares de Nens amb Càncer 

d’Àlaba

• ASPANOGI - Associació de Pares de Nens Oncològics de 

Guipúscoa

•ASVIDIA - Associació de Diabètics de Biscaia

• BENE - Associació d’Afectats i Familiars per Malalties Neu-

rològiques de Bisaia

• COCEMFE - Confederació Espanyola de Persones amb 

Discapacitat Física i Orgànica

• EM Euskadi - Fundació Basca d’Esclerosi Múltiple Eugenia 

Epalza

• EUSKAL GORRAK - Federació Basca d’Associació de Perso-

nes Sordes

•FEDE - Federació Espanyola de Diabetis

• FEKOOR - Federació Coordinadora de Persones amb Disca-

pacitat Física i Orgànica de Biscaia

•FEGEREC - Federació Gallega de Malalties Rares i Cròniques

•FEM - Fundació Esclerosi Múltiple

• ONCE EUSKADI - Corporació sense ànim de lucre amb la 

missió de millorar la qualitat de vida de les persones cegues 

i amb discapacitat visual

•WOP - Walk On Project


