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Nou gest de solidaritat 

EROSKI I ELS SEUS CLIENTS DONEN MÉS DE 

560.000 EUROS A FAVOR D’UNICEF PER A LA 

POBLACIÓ AFECTADA PER LA CRISI A UCRAÏNA  
● Durant el mes de març, EROSKI va dur a terme una campanya per ajudar a 

cobrir les necessitats bàsiques de la població afectada que necessita ajuda 
urgent 

 

● La pròxima causa del seu programa permanent Cèntims Solidaris també es 
destinarà als damnificats per aquesta tragèdia a Ucraïna 

 

Elorrio, 4 d’abril de 2022.- EROSKI i els seus clients han recaptat més de 560.000 euros 

en la campanya d’emergència d’ajuda humanitària per a les persones damnificades per 

la crisi a Ucraïna, que ha estat activa a la seva xarxa de botigues durant el mes de març.  

El total de la donació d’EROSKI i els seus clients a la població afectada el canalitzarà el 

Fons de Nacions Unides per a la Infància, UNICEF, que atén a Ucraïna nens, nenes i les 

seves famílies des de l’esclat de les hostilitats a l’est del país, a les regions de Donetsk i 

Lugansk, el 2014. A més a més, UNICEF i la resta d’organitzacions humanitàries 

internacionals, en coordinació amb les autoritats del país, treballen de manera urgent per 

ampliar els programes d’ajuda humanitària a tot Ucraïna i als països d’acollida.  

“Volem agrair la resposta que han tingut els consumidors davant d’aquesta crida. Accions 

com aquesta campanya són molt importants per arribar on més falta fa i de la manera 

més ràpida possible”, ha assenyalat el director de Salut i Sostenibilitat d’EROSKI, 

Alejandro Martínez Berriochoa. 

“Agraïm novament la resposta d’EROSKI i els seus clients per aquesta iniciativa. UNICEF 

ja ha enviat almenys 1.275 tones de subministraments d’emergència per ajudar els nens 

i les famílies a Ucraïna i els països limítrofs. Aquests enviaments transporten 

subministraments essencials com ara material mèdic, subministraments d’aigua, 

sanejament i higiene, medicines, equips per a parts, quirúrgics, recreatius i de 

desenvolupament de la primera infància, entre altres materials”, ha explicat Isidro 

Elezgarai, president d’UNICEF Comité País Basc i membre del Patronat d’UNICEF Espanya. 
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Nova causa del programa  

Per a aquest mes d’abril, EROSKI inicia una nova causa del seu programa solidari 

permanent que també es destinarà als damnificats per les conseqüències de la crisi a 

Ucraïna. La campanya començarà el pròxim 7 d’abril a EROSKI, CAPRABO i VEGALSA. 

L’aportació recaptada es destinarà a organitzacions com ACNUR, CEAR (Comissió 

Espanyola d’Ajuda al Refugiat), ZEHAR-Errefuxiatuekin al País Basc i CCAR (Comissió 

Catalana d’Ajuda al Refugiat). 

Per mitjà dels cèntims solidaris al pas per caixa, els clients d’EROSKI poden fer una petita 

donació a la causa benèfica que hi hagi en marxa en cada moment quan comprin amb la 

targeta o amb el mòbil. L’aportació, sempre voluntària i confidencial, és una petita 

quantitat simbòlica de 10 cèntims per a compres d’entre 5 i 30 euros, i de 20 cèntims per 

a compres superiors a 30 euros.  

D’altra banda, EROSKI donarà roba i calçat per valor de 100.000 euros a entitats socials 

que promoguin l’ajuda a Ucraïna, com ara Càritas al País Basc, l’Associació de Cooperació 

al Desenvolupament Ucraïna-Euskadi i la Creu Roja a Catalunya. 

 


