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7. Acció social Acció social 7. 

A EROSKI, des del principi, vam desenvolupar una 
acció social diversa per contribuir de manera 
efectiva a fer possible una societat més justa i soli-

dària. Per això impliquem els treballadors i treballadores, 
promovent, alhora, la participació de la clientela en la 
proposta i el desenvolupament de campanyes i iniciati-
ves socials d’àmbit local i nacional. Així és com orientem 
l’acció social cap a les diverses necessitats i sensibilitats 
dels nostres grups d’interès.  

Considerem que la solidaritat és un principi fonamental a 
través del qual podem dur a terme la nostra activitat, i per 
això dediquem anualment el 10% dels beneficis d’EROSKI 
a la Fundació EROSKI per al desenvolupament d’activi-
tats socials. D’aquesta manera, donem suport a accions 
d’iniciativa pròpia i a través de convenis de col·labora-
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Capacitats diferents  
o malaltia 
71.171 €

Suport a les famílies  
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1.397.984 €

ció amb tercers per al desenvolupament social i cultural 
del nostre entorn. A més, des d’EROSKI fem contribucions 
econòmiques a fins socials que el 2019 van sumar més de 
9 milions d’euros. 

Per a les persones que formem part d’EROSKI és un or-
gull haver signat, el 2019, nombrosos acords i convenis 
de col·laboració amb associacions, ONG i entitats soci-
als, així com haver dut a terme més de 15 campanyes 
en què impulsem el protagonisme i la implicació de les 
persones consumidores.

El 2019, les aportacions econòmiques van suposar un to-
tal de 10.250.560 € distribuïts en els següents camps de 
l’acció social:

La nostra contribució a la comunitat 203-2; 413-1

Emergència humanitària i cooperació

A EROSKI pensem que la solidaritat ha de travessar 
fronteres, i per això les nostres campanyes tam-
bé posen el focus a respondre les necessitats ur-

gents d’aquells que estan més lluny.

Campanya solidària de 
Nadal a favor de la infància

El 2019 hem engegat una campanya 
solidària per Nadal a favor de la in-
fància, ja que aquesta va ser la cau-
sa triada per votació pels consumi-
dors i consumidores. Els clients que 
van fer una donació a la caixa van 
rebre com a obsequi una postal na-
dalenca. Els 59.000 € de recaptació 
s’han destinat a la nutrició dels nens 
i nenes de Síria a través d’UNICEF i a 
la prevenció de l’obesitat infantil a 
través de la Fundació EROSKI. 

Programa lliurament  
de producte

Un any més, seguim donant articles 
de consum no alimentari (joguines, 
calçat, roba, material escolar i 
productes òptics, entre d’altres) a 
infants de Llatinoamèrica a través 
de la Federación Niños del Mundo, 
una organització que treballa per 
al desenvolupament humà sosteni-
ble i la cooperació internacional. El 
2019, les donacions van arribar a un 
valor de 99.900 €.

Campanya de la bossa 
solidària en favor d’ACNUR

El mes d’octubre del 2019 hem dut 
a terme una campanya amb la 
bossa solidària per donar suport a 
les accions d’ACNUR d’atenció als 
refugiats i desplaçats sirians durant 
l’hivern. Gràcies als nostres clients 
es van recaptar 3.000 €, que van 
ser destinats a aquest fi. Durant 
aquest exercici també s’ha col·la-
borat amb altres entitats, com ara 
Metges Sense Fronteres, Càritas i 
AECC, gràcies a la venda de la bos-
sa solidària.

Campanyes solidàries locals

E ls nostres programes de solidaritat alimentària que 
ajuden les persones en risc d’exclusió social del 
nostre entorn més proper es complementen, tam-

bé, amb campanyes solidàries locals. Aquestes accions 
volen donar resposta a situacions d’emergència en lo-

Campanya d’emergència 
per les inundacions de 
Tafalla

La campanya solidària que vam 
organitzar a Navarra després de 
les terribles inundacions que van 
afectar la municipalitat de Tafalla 
i el seu entorn va permetre recap-
tar 21.000 € gràcies a la solidaritat 
d’EROSKI i els seus clients. Els diners 
s’han canalitzat amb les autoritats 
navarreses per destinar-los íntegra-
ment a les famílies afectades per 
les inundacions.

Campanya amb Projecte 
Home a les Balears

El 2019 hem desenvolupat la cam-
panya “Amb tu, la vida agafa co-
lor” a les Balears, en què s’oferia 
als clients dels supermercats un ob-
jecte original a canvi d’un euro per 
col·laborar amb la Fundació Projec-
te Home. Es van recaptar 40.000 €, 
que es destinaran als programes 
d’ajuda a les persones drogode-
pendents de l’illa d’aquesta entitat.

Gestió solidària i sostenible 
de residus tèxtils

Com cada any, la roba i el calçat 
que els clients han dut a les nos-
tres botigues per ser reutilitzats o 
reciclats han estat gestionats per 
entitats com Koopera, Humana, 
Fundación Pueblo para Pueblo o 
INS3RTEGA, entre d’altres, i els be-
neficis s’han destinat a projectes 
socials. Per exemple, a Barcelona, 
els fons s’han destinat a la iniciativa 
“Hort al terrat”, en la qual participen 
120 persones amb discapacitat.

calitats on tenim presència, donar suport a altres col·lec-
tius vulnerables i promoure la inclusió gràcies a hàbits 
de consum que afavoreixin la preservació dels recursos 
naturals.

Iniciatives solidàries 413-1


