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Alzola Euskadiko Gurutze Gorriarekin
elkarlanean ari da 550.000 botila
solidariorekin
■ Alzolak Gurutze Gorriaren Erantzukizuna Planean laguntzen du, bi
botila-modelo exprofesorekin, erakundearen lan solidarioa babesteko.
■ Helburua da kalteberatasun-egoeran dauden pertsonentzako eta
biztanleria orokorrarentzako jarduketa eta erantzun-mekanismoak
indartzen laguntzea.

Pandemiak eragindako osasun-, ekonomia- eta gizarte-krisi larriari aurre egiteko,
Gurutze Gorriak alarma egoera ezarri zuen joan den martxoan, COVID-19ren pandemiagatik.
Plan horren hasierako helburua birusaren aurrean zaurgarriak diren pertsonei arreta ematea zen.
Gurutze Gorriaren Plana COVID-19ren aurrean Gurutze Gorriaren historiako eragiketarik
handiena izaten ari da, baliabideen, gaitasunen eta pertsonen mobilizazioari dagokionez.
Gaur egun, Gurutze Gorriaren Erantzukizuna planak pertsona gehiagori laguntzen
jarraitu nahi du abendura arte.
Bestalde, Alzolak Gurutze Gorriarekin lan egin du pandemia hasi zenetik, eta 22 palet
hornitu ditu ur mineral naturaleko botilatxoekin, Bizkaiko larrialdietako aterpetxeetarako eta
Gipuzkoako Larrialdiei Berehalako Erantzuna emateko Taldeetarako. Gurutze Gorriaren
identifikatzailearekin solidarioak diren kutxen online salmenta ere egin zuen, kutxa bakoitzeko 5
€-ko dohaintza eta erakundearentzako 1.620 €-ko bilketa ahalbidetuz apirilean eta maiatzean.
Orain, Euskadiko Gurutze Gorriaren lan solidarioa babestu eta babesteko asmoz, Alzolak
adostu du 1,5L eta 0,33L botilen etiketak jartzea gizarteari dei egiteko euskarri gisa.
Proposamen horren helburua da milioi erdi botila baino gehiago ekoiztea, guztira
130km-ko etiketa gehituta. Gurutze Gorriaren ikusgarritasuna sustatzea da, eta herritarrei
gogoraraztea erakundearen lanari elkartasuna adierazteko aukera dagoela, Bizum baten
bidez 38061 zenbakira ekarrita edo 900 104 971 telefonora deituta.
"Alzolatik beti aritu gara gizarte-erakundeekin elkarlanean, publikoak irabazten duenean
denok irabazten dugulako. Batez ere, gure publikoari esker ona adierazteko eta emateko modua
delako egiten dugu, Gurutze Gorriaren gizarte-lana babestuz", adierazi du Patxi Casal Alzola
Basque Water erakundeko kudeatzaileak.
"Gurutze Gorriaren Plana gauzatzeko, Gurutze Gorriaren historiako eragiketarik
handiena, baliabideak, gaitasunak eta pertsonak mobilizatzeari dagokionez, funtsezkoa da, nola
ez, enpresekiko aliantzak eta herritarren lankidetza, COVID-19ren aurrean kalteberak diren
pertsonak artatzeko", nabarmendu du Víctor Gutierrezek.

Aldi berean, "Confinados pero pasadas x agua!!!" Liburua aurkeztu da, Alzolako
iturburuaren Lagunen bizipenak biltzen dituena, pandemiaren lehen olatuan aurre egin behar izan
dieten egoerak azalduz.

IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEAK
Aiorpenak: https://bit.ly/3l0eEFN
Botilen aurkezpena: https://bit.ly/364M9Au
Aurkezpeneko argazkiak: https://bit.ly/36398vJ
Gurutze Gorriko Erantzun Planaren bideo orokorrak: https://bit.ly/2JqHAsz
Gurutze Gorriko Erantzun Planaren argazki: https://bit.ly/35Wv77u

KOMUNIKABIDEENTZAKO KONTAKTUA
Gurutze Gorria: Álvaro García. Tlfn. 945 22 22 22 luzap.8 | 678 40 14 43 | comunicacionalava@cruzroja.es
Alzola: Asier Zabarte. Tlfn 943 74 02 88 | redes@alzola.com

