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7. Gizarte ekintza Gizarte ekintza 7.

Kulturaren, aisiaren eta inguruaren sustapena

Tokian tokiko hizkuntzen sustapena eta hedapena

Aisia eta kultura

E ROSKIk tokiko ekimenak sustatzen ditu gure 
merkataritza sarearen inguruko pertsonen ongizatea 
hobetzeko eta gertuko kulturaren eta tradizioen 

balioa azpimarratzeko.

Laguntza familia ugarientzat eta bestelakoentzat

E ROSKIk familia ugariei laguntzeko lankidetza 
hitzarmenak ditu hainbat erakunderekin, hala nola 
Fanoc-ekin eta Familia XLrekin. Gainera, familia horien 

premia berezien jakinaren gainean, abantaila bereziak 
eskaintzen ditugu gure fideltasun-txartelen bidez. Hala, 
2019an, 20.000 familia ugari baino gehiagok 1,3 milioi 
eurotik gora aurreztu dituzte.

Horrez gain, badago familiei laguntzeko beste programa 
bat: “Ongi etorri, haurtxoa”. Iaz, programa horretan, 12.063 
saskitxo eman genituen, baita haurtxoaren lehen urtean 
beharrezkoak diren produktuak erosteko deskontuak 
eta promozioak ere. Programa hori osatzeko, “Ongi etorri, 
emagina” on line tresna dago. Haren bidez, gurasoek 
erantzun guztiak aurkituko dituzte haurdunaldian, 
erditzean eta haurtxoaren lehen urteetan sor daitezkeen 
galderak eta zalantzak argitzeko. Ekimen horrek zenbait 

talderen laguntza izan du, hala nola Emaginen Elkarteen 
Espainiako Federazioarena (FAME), Espainiako Emaginen 
Elkartearena (AEM) eta J. Mateu Sancho pediatrarena. 
2019an, 97.142 pertsonak bisitatu dute webgunea, eta 
guztira 123.000 bisita izan ditu.

VEGALSA-EROSKIn, familiei laguntzeko beste pauso bat 
eman dugu, 2016an Galiziako Xuntaren “Tarxeta Benvida” 
programara atxikita. Horri esker, Galiziako EROSKI sareko 
Familia establezimenduetan eta EROSKI hipermerkatuetan 
erosketak egitean txartela aurkezten duten pertsonek 
% 2,5eko zuzeneko deskontua dute. 2019an, 26.602 euro 
transferitu zaizkie familiei ekimen horren bitartez.

EROSKIn, tokiko hizkuntzak gure inguruko komunitateen 
kultura ondarearen funtsezko atalak direla uste dugu, eta, 
hortaz, haiek sustatzeko eta hedatzeko lan egiten dugu 
etengabe.

Euskararen kasuan, Elhuyar Fundazioarekin batera egiten 
ari garen ekimena da aipatzekoa; izan ere, hizkuntza 
horretako bilatzaile bat garatzen ari gara. Euskal Herriko 
Unibertsitateak ere parte hartu du I+Gko proiektu 
horretan, eta gaur egungoak baino askoz bilatzaile 
aurreratuagoa izango da. Bilatzaile hori gure on line 
plataforman integratzean, EROSKI CONSUMER aldizkariaren 
dokumentuetan nabigatzea erraztu eta hobetuko dugu. 
Euskarari dagokionez, nabarmendu behar da gure 
hizkuntzaren inguruan egiten diren ekitaldi handietan parte 
hartzen dugula urtero; besteak beste, babesletza jarduerak 
egiten ditugu urteko ekitaldi garrantzitsuenean, Durangoko 
Azokan, alegia. Halaber, euskararen jai nagusietan hartzen 

dugu parte. Honako hauek dira ekitaldiok: Herri Urrats, 
Ibilaldia, Araba Euskaraz, Kilometroak, Nafarroa Oinez eta 
Euskal Eskola Publikoaren jaia. Bertan, 12.236 lagunek 
parte hartu zuten EROSKI Fundazioaren Elikadura Eskolak 
antolaturiko ekitaldietan.

Galiziako kultura eta hizkuntza ere balioesten ditugu. 
Horretarako, Galiziako gizartearekin lotura estua duten 
ekimen guztiekin egiten dugu bat. Esate baterako, aurreko 
ekitaldietan bezala, Día das Letras Galegas ekimena 
babestu genuen 2019an ere.

Ekimen horiez guztiez gain, ahalegin handia egiten dugu 
EROSKI CONSUMER aldizkaria gaztelaniaz, euskaraz, 
galizieraz eta katalanez eskaintzeko.

Orobat, kultura kontsumitzaileei hurbiltzen saiatzen gara 
askotariko babesletza jardueren bidez. Esaterako, Elorrion, 
gure egoitza nagusia dagoen herrian, urtero egiten den 
Musikaire kultura jaialdia babesten dugu. 

Horrez gain, VEGALSA-EROSKIk berriro ere “Cultura accesible 
e inclusiva” programarekin elkarlanean aritu da, Emalcsa 
Fundazioarena; bere helburua da A Coruñan ondare 
kulturalaz gozatzeko orduan aukera berdintasuna lortzea, 
eta hiritar guztiek parte hartu ahal izatea eragozten duten 
oztopoak ezabatzea, desgaitasuna duten pertsonen 
kolektiboan arreta berezia jarrita.

Beste maila batean, kirolak gaur egungo gizartean eta 
bizimodu osasungarria izateko zer-nolako garrantzia duen 

jakinda, gure ingurune hurbilenean antolatzen diren 
kirol jarduerak ere babesten ditugu. 2019an, gainera, 
CAPRABOSport programaren bidez, 199.281 euro 
banatu genituen amateurren 118 kluben artean, ohitura 
osasungarriak eta kirol jarduera sustatzeko asmoz.

Euskadin, hainbat kirol jardueratan lagundu dugu, hala 
nola Herri Krosan eta Santurtziko estropadan. Horrez gain, 
FORUM SPORTek, urtero bezala, Kosta Trail mendi lasterketa 
antolatu zuen Bizkaian. Lasterketa horrek alderdi solidarioa 
du, eta, besteak beste, ibilaldiak ditu familientzat eta 
zeharkaldien zaleentzat.


