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Foment de la cultura, l’oci i l’entorn local

Promoció i difusió de llengües locals

Oci i cultura

El foment de les iniciatives més locals d’EROSKI busca 
afavorir el benestar de les persones properes a la 

nostra xarxa comercial i posar en valor la cultura i les 
tradicions més properes.

EEROSKI considera les llengües locals com a part essen-
cial del patrimoni cultural de les comunitats del seu 

entorn. Per això, treballem de forma contínua per promo-
cionar-les i difondre-les. 
 
En el cas de l’euskera, destaca la iniciativa que hem dut 
a terme juntament amb Elhuyar Fundazioa per desen-
volupar un motor de cerca en aquest idioma. Aquest 
projecte d’R+D, en el qual també col·labora la Universitat 
del País Basc, desenvolupa un cercador en la llengua 
basca molt més avançat que els existents fins ara. Inte-
grant-la a la nostra plataforma on-line, hem aconseguit 
simplificar i millorar la navegació pels documents de la 
revista Eroski Consumer. També cal destacar la participació 
anual en els grans esdeveniments d’aquesta llengua, 
amb patrocinis vinculats a la Fira del Llibre i Disc Basc 
de Durango (Durangoko Azoka), la més important del 

Així mateix, intentem apropar la cultura a les persones 
consumidores a través de diversos patrocinis, com 

ara el del festival cultural Musikaire, que té lloc anualment 
a Elorrio, on s’ubica la nostra seu social. 
 
D’altra banda, conscients de la importància de l’esport 
en la societat actual i per desenvolupar una vida saluda-
ble, també donem suport a activitats esportives organit-
zades en l’entorn més proper. A més, l’any 2018, a través 
del Programa CAPRABOSport, vam repartir 224.000 euros 
entre 118 clubs d’aficionats amb l’objectiu de fomentar 
hàbits saludables, com el de la pràctica esportiva. 
 
Al País Basc vam col·laborar amb curses populars, com 
la Herri Krosa o la regata de Santurce. A més, FORUM 
SPORT, com fa anualment, va organitzar la Kosta Trail a 
Biscaia, una cursa de muntanya amb vessant solidari que 
inclou recorreguts per a tota la família i per a les persones 
amants de les travesses.

calendari en aquest àmbit. A més a més, col·laborem amb 
les principals festes de l’euskera, com Herri Urrats, Ibilaldia, 
Araba Euskaraz, Kilometroak, Nafarroa Oinez i la festa de 
l’Escola Pública Basca, durant les quals 10.824 persones 
van participar en els esdeveniments de l’Escola d’Alimen-
tació de la Fundació EROSKI que s’hi van dur a terme. 
 
També a Galícia posem en valor la cultura i la llengua 
de la regió sumant-nos a totes les iniciatives que estiguin 
estretament lligades a la societat gallega. Per exemple, 
com en exercicis anteriors, el 2018 continuem donant 
suport a la celebració del Día das Letras Galegas. 
 
Aquestes accions s’uneixen a l’esforç continuat que fem 
perquè la revista Eroski Consumer pugui llegir-se en castellà, 
euskera, gallec i català.


