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Nou gest de solidaritat 

EROSKI I ELS SEUS CLIENTS DONEN SUPORT 

AMB MÉS DE 300.000 EUROS A LA RESPOSTA 

D’UNICEF PER AJUDAR ELS AFECTATS DELS 

TERRATRÈMOLS DE TURQUIA I SÍRIA  
● Durant el mes de febrer, EROSKI ha dut a terme una campanya per ajudar 

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

● El total de la donació d’EROSKI i els seus clients es canalitzarà a la 
població afectada mitjançant el fons d’emergències d’UNICEF 

● EROSKI ha complementat la recaptació de les donacions dels clients amb 
una aportació addicional 

 

 

Elorrio, 23 de febrer de 2023. EROSKI i els seus clients han recaptat més de 300.000 

euros en la campanya activa a les botigues al febrer per a l’ajuda a les persones 

damnificades pels devastadors terratrèmols i les rèpliques corresponents que han colpejat 

el sud-est de Turquia i Síria. Els clients han fet un donatiu voluntari al pas per la línia de 

caixes per l’import que han estimat oportú. 

El total de la donació d’EROSKI i els seus clients es canalitzarà al fons d’emergències 

d’UNICEF, per mitjà del qual l’organització atén les necessitats de la població afectada, 

juntament amb la resta d’organitzacions internacionals, i en coordinació amb les 

autoritats del país que treballen de manera urgent a Turquia i Síria per donar suport a la 

resposta humanitària.  

“Volem agrair la resposta dels consumidors a 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 que, una vegada més, han 

mostrat la solidaritat i compromís amb els infant i les famílies més vulnerables en 

emergències tan greus com la que es viu aquests dies a Síria i Turquia. Amb el suport 

d'iniciatives com aquesta, a UNICEF continuem treballant intensament, com ho hem fet 

des del primer moment. A Síria estem assegurant l’accés a aigua potable i el sanejament, 



 
 

 

   
EROSKI 

Direcció de Comunicació Corporativa 

KRISTIAN PRIETO 
 

 
Tel.: 944 211 214 

 
comunicacion@eroski.es  

EROSKI ‐ OFICINA DE PREMSA 

CONSEJEROS DEL NORTE 

JOANA G. LANDAZABAL 

EDURNE IZQUIERDO 
 

 
 
Tel.: 944 158 642 

 
 
Sala de premsa online 

 

preservant la protecció i educació infantil i proporcionant subministraments mèdics. A 

Turquia, els esforços se centren en el suport per a salvar vides, així com en la recerca i 

el rescat en coordinació amb el govern turc”, ha expressat Marta López Fesser, 

responsable d’Aliances Corporatives d’UNICEF Comitè Espanyol. 

 
A més de la quantitat recaptada a les botigues gràcies a les donacions dels clients, 

EROSKI ha aportat una ajuda addicional que se suma als 7 milions d’euros que el grup 

destina anualment a contribuir a causes socials. 

EROSKI, juntament amb els clients, i la Fundació EROSKI han fet donacions de més de 

mig milió d’euros durant les últimes campanyes solidàries activades per ajudar 

damnificats per desastres naturals i altres causes humanitàries a llocs com ara Haití (2010 

i 2016), Llorca-Múrcia (2011), les Filipines (2013), el Nepal (2015), Síria (2015), Mallorca 

(2018) o La Palma (2020). L’última, l’any passat, es va destinar a la població afectada 

per la crisi a Ucraïna. 

 

 


