




ESPAINIA

ENERGY
THAT MAKES
A DIFFERENCE
TRANSFoRMATzEA, HobETzEA, MuNDuAK AuRRERA EgIN DEzAlA...
HoRRETARA bIDERATzEN Dugu guRE ENERgIA guzTIA. 
14 HERRIAlDETAN SoRTuTAKo ENERgIA,
HuRbIlTASuNEAN, INplIKAzIoKo KoNpRoMISoAN
ETA ERANTzuKIzuNEAN oINARRITuTA.

BaiNa, oRoREN GaiNEtik, 
DEsBERDiNtasuNa EzaRtzEko Gai DEN ENERGia Bat. 
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GuRE ENERGiak
ETORKIZUNA 

ALDATZEN DU
Komunitatearekin parte hartzen du,  

boluntarioen programen eta gizarte‑ongizatea 
sustatzen duten ekimenen bitartez.



2014a izan da 
EDp Fundazioak osorik 
jardun duen lehenengo 
ekitaldia. Fundazioa 2013ko 
azaroaren 5ean eratu 
zen, eta Hidroeléctrica del 
Cantábrico, Naturgas Energía 
grupo, EDp Renováveis 
eta EDp Sucursal España 
enpresek osatzen dute, 
hau da, estatuko eremu 
guztietako jarduerak barne 
hartzen ditu, eta bere 
harremanen alde guztiekin 
elkarrizketa homogeneoa, 
irekia eta gardena 
mantentzea ahalbidetzen du.

EDp Fundazioaren 
eginkizuna da EDpk bere 
interes‑taldeekin duen 
gizarte‑erantzukizuna 
indartzea bere 
jarduera‑esparru 
geografikoetan. Taldeak 
erantzukizun hori islatu du 

interes‑taldeen Harreman 
politika baten definizioan, 
lau konpromiso handitan 
oinarrituz: ulertzea, 
komunikatzea, konfiantza 
izatea eta lankidetzan 
aritzea.

Eta hain zuzen ere 
lankidetza‑konpromisoari 
jarraiki, EDp Fundazioak, 
garapen iraunkor orokorraren 
ikuspuntua kontuan 
hartuz, hainbat jarduera 
gauzatzen ditu hezkuntzaren, 
kulturaren, gizartearen eta 
ingurumenaren arloetan. 
Memoria honetan jarduera 
horiek deskribatu dira. 
Informazio gehiago lor 
dezakezu  
www.fundacionedp.es 
web orriaren bitartez.

MEMORIARI 
BURUZ
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PRESIDENTEAREN GUTUNA

Atsegin handia da niretzat lerro gutxi batzuetan 
laburbiltzea EDP Taldeak agindu digun lana egitera 
bultzatzen gaituen espiritua eta aurreko ekitaldian gure 
ahaleginen xede izan diren jarduera‑lerroak. Horren 
guztiaren berri ematen da ondorengo orrialdeetan.

Gure Fundazioak, jakina den bezala, hezkuntzaren, 
gizartearen, kulturaren eta ingurumenaren arloetako 
ekimenak sustatzen eta babesten ditu, baita antzeko 
beste batzuk ere, EDP Taldearen jarduera‑esparru 
geografikoetan. Horren harira, 2014an, 3,3 milioi eurotik 
gorako inbertsioa egin da.

Ekitaldi horretan, enpresa‑praktiken eta ‑prestakuntzaren 
inguruko konpromisoa mantendu da, eskoletan 
energiaren erabilera arduratsuaren berri ematen duten 
programen bitartez. Adibidez, Gora gure Energia! 
eta Zure Energia! programetan 356 ikastetxetako 
65.958 ikaslek parte hartu dute. Gainera, ikasketa‑bekak 
eman zaizkie egoera zaurgarrian dauden familiei, 
bikaintasunaren inguruko sariak eman dira eta 
laneko lehenengo esperientziako praktika ordainduak 
eskaini zaizkie 300 ikasleri baino gehiagori hainbat 
Unibertsitaterekin lankidetzan.

Kulturaren esparruan, musikak garrantzi berezia izan du. 
Zehazki, opera‑denboraldiak eta kontzertu sinfonikoak 
babestu dira. Gainera, bestelako jarduerak egin dira, 
esaterako hitzaldiak eta erakusketak, arlo honen 
inguruko onenaren berri emateko, eta hamarka mila 
pertsonari eskaintzen zaie.

Bestalde, Fundazioak erakunde garrantzitsuekin batera 
lan egin du, Princesa de Asturias Fundazioarekin 
eta Bilboko Guggenheim Museoarekin, baita hainbat 
arlotako izen oneko beste askorekin ere.

Ingurumenaren arloan egin diren ekarpenei 
dagokienez, azpimarratzekoa da 12.460 zuhaitz 
landatu direla eta ekarpenak egin direla hainbat 
arrantzale‑elkarterentzat, milaka kume askatzeko eta 
horrela ibaietako arrain populazioa berreskuratu eta 
hobetzeko.

Gizarte‑arloan, “Puntu Arduratsuak” programarekin, 
Taldearen bezeroek aukeratutako GKE‑ei 49.000 euro 
eman dizkie beren ekimen azpimarragarriak gauza 
ditzaten.

Era berean, EDP Taldearen hainbat boluntariotza 
programatan parte hartu da, eta besteak beste, “Parte 
de Nosotros Ambiental” eta “Parte de Nosotros en 
Navidad” proiektuak gailentzen dira.

Era berean, herritarren artean eta gizartean oihartzun 
handia izan duten kirol‑jarduerak gauzatu dira, hala 
nola herri‑lasterketak eta beste ekitaldi batzuk, 
esaterako III. Familia‑lasterketa, Bilbon, 3.000tik gora 
partaiderekin (bildutako dirua San Filipo Proiektura 
bideratu da), eta Oviedoko XXXI. San Silvestre 
lasterketak bere errekorra hautsi zuen 5.000 lasterkari 
baino gehiago bildu zituenean.

Bestalde, EDP Fundazioaren jardueren oihartzuna 
bultzatu da “site” berri baten bitartez (ekitaldiaren 
erdialdean hasi zen sortzen).

Azkenik, 2014aren bukaeran, “2015‑2017 Agenda 
Estrategikoa” zehaztu da. Agenda Estrategikoak 
Fundazioari bere eginkizuna finkatzeko aukera emango 
dio, EDPren politikan zehaztutako interes‑taldeen 
inplikazioa bultzatzeko.

Horretarako, Fundazioak, Taldearen parte gisa eta bere 
interes‑taldeentzako balioa sortzeko, hiru ekintza‑linea 
ezarri zituen:

1. Dauden ekimenak sustatu eta errentagarri egitea.

2. Negozio‑unitateekin lankidetzan aritzea iraunkortasuna 
sustatzeko (Energia Solidarioa).

3. Gizartea aldatzea bultzatzeko programa berria: 
EDP Solidarioa.

Uste dut horrek guztiak islatzen duela lan handia eta 
zorrotza egin dela laguntzeko, gutxi bada ere, eta gizarte 
irekiago, bidezkoago eta orekatuago bat lortzeko. Bada, 
eskerrak eman nahi dizkiet gure erakundetik lan hori 
egiten duten pertsonei, baita EDP Taldeko pertsona 
guztiei ere, haien lankidetzarik gabe ezinezkoa izango 
zatekeelako.

MARTíN 
GONZálEZ DEl 
VAllE
presidentea
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EDP fundazioa: gizarte‑konpromiso handiago baterantz

ElKARRIZKETA EDP ESPAÑAREN 
ZUZENDARI NAGUSIAREKIN

Zer deritzozu EDP Fundazioak 
2014an egin duen lanari?

2014a urte positiboa izan da. 
EDP Fundazioak jarduerak gauzatu 
ditu hezkuntzaren eta ikerketaren, 
kulturaren eta ingurumenaren 
arloetan, baita gizarte‑arloan ere, 
Jarduera Planari jarraiki, 3,3 milioi 
euroko inbertsioarekin.

Hezkuntzaren eta ikerketaren sailera 
inbertsio osoaren % 58 bideratu 
da, eta arlo horretan gailentzekoak 
dira beken programa, 300 ikasle 
bekadunekin baino gehiagorekin, 
eta Gora Gure Energia! eta Zure 
Energia! programak, 356 eskolatako 
65.958 ikasleren parte‑hartzearekin.

Inbertsioaren % 20 bideratu da 
kulturaren esparrura, zehazki, 
opera‑denboraldiak, kontzertu 
sinfonikoak, hitzaldiak eta 
erakusketak babestu dira, eta milaka 
pertsonaren artean esparru honetako 
onenaren berri ematen lagundu dugu.

Ingurumenaren eta gizartearen 
arloetako inbertsioek osatu dituzte 
EDP Fundazioaren jarduerak, besteak 
beste 12.460 zuhaitz landatu dira 
eta 49.000 euro eman zaizkie 
bezeroek aukeratutako GKE‑ei “Puntu 
Arduratsuak” programaren bitartez.

Era berean, azpimarratzekoa da 
“2015‑2017 Agenda Estrategikoa” 
prestatu dela; bertan zehazten dira 
EDP Fundazioaren jarduera‑lerro 
nagusiak, eta ekimen berriak ere 
identifikatzen dira.

Zein dira 2015‑2017 aldirako 
jarduera‑lerro nagusiak?

EDP Fundazioak 2015‑2017 aldirako 
zehaztu duen Agenda Estrategikoak 
hiru oinarri ditu. Lehenik eta 
behin, egungo laguntzak eta 
ekimenak bultzatzea. Bigarrenik, 
negozio‑unitateekin lankidetzan 
aritzea iraunkortasuna sustatzeko. 

Puntu honetan, azpimarratzekoa da 
2015ean “Energia Solidarioa” martxan 
jarri dela. Eta hirugarrenik, gizartea 
aldatzeko babes‑programa berri bat 
sortu da, “EDP Solidarioa” programa.

Helburua da EDP Fundazioaren 
eginkizuna finkatzea gizartearentzat 
balioa sortuz hezkuntzarekin, 
ingurumenarekin, kulturaren 
babesarekin eta zabalkundearekin, 
ahulenen babesarekin eta 
besteak bestek kirolaren balioen 
sustapenarekin erlazionatutako 
hainbat ekimen bitartez.

Zer dira “Energia Solidarioa” eta 
“EDP Solidarioa” ekimenak?

“Energia Solidarioa” ekimenaren 
helburua da egoerarik txarrenean 
dauden familien segurtasuna, 
ongizatea eta energia‑eraginkortasuna 
areagotzea. Cáritasen eta Gurutze 
Gorriaren lankidetzarekin, eta 
energiarekin lotutako hainbat 
hobekuntza‑ekintzaren bitartez, 
2015ean Asturiasko eta Euskadiko 
100 bat familiari lagunduko zaie. 
Aurretiazko azterketa bat egin 
ondoren, etxebizitza bakoitzean 
ekintzak planifikatuko dira. Bada, 
adibidez, oinarrizko ekipamenduak 
alda daitezke, esaterako 
erradiadoreak, galdarak eta 
luminariak. Ekimen hau garatzeko, 
EDP Fundazioak konpainiako 
boluntarioen lankidetza du.

“EDP Solidarioa” programaren 
helburua da bizi‑kalitatea hobetzen 
laguntzea eta egoerarik txarrenean 
dauden pertsonak gizarteratzea 
erraztea, gizartearen premiarik 
handienak arintzeko proiektuak 
bultzatuz, ukitutako pertsonen 
bizi‑kalitatea hobetzea sustatuz, 
gizartetik baztertuta geratzeko 
arriskuan dauden komunitateak 
gizarteratuz eta lana eta ekintzailetza 
sustatuz. Hori guztia EDPren 
jarduera‑eremuetako proiektu 

iraunkorren bitartez. 2015ean, 
programak 344.000 euro ere ditu, 
EDP Fundazioak parte hartzea 
justifikatzen duten proiektuen 
arabera.

Zein dira 2015erako lehentasunak?

EDP Taldearen estrategiari 
jarraiki, tokiko komunitateekin 
konprometitutako Fundazio bat nahi 
dugu, gizartearen garapen iraunkorra 
lortzeko aldaketa bultzatzen duena.

Egun martxan dauden ekimenak 
sustatu nahi ditugu, adibidez bekak, 
Gora Gure Energia! eskola‑programa, 
eta babes kulturalak, sozialak eta 
ingurumen‑arlokoak, onuradun 
kopurua areagotzeko eta ekimenek 
komunitate horien bizitzan duten 
eragina maximizatzeko.

“Energía Solidarioa” eta 
“EDP Solidarioa” ekimen berrien 
bitartez, EDP Fundazioaren arlo 
soziala bultzatu nahi dugu tokiko 
komunitateekin konpromiso 
handiagoa egon dadin. Biek 
arrakasta izan dezaten, funtsezkoa 
da negozio‑arlo desberdinen babesa 
izatea eta langileek gero eta gehiago 
parte har dezatela EDP Fundazioak 
gauzatzen dituen ekimenetan.

MIGUEl 
STIlwEll
D’ANDRADE
Kontseilari 
ordezkaria
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GuRE ENERGiak
AUKERAK 

TRANSFORMATZEN 
DITU

Gure interes‑taldeen bizitzara  
aldaketa ekarriz, 

konponbide berritzaileak eskainiz,  
jokabide etiko zorrotz bat gogo biziarekin  

eta ekimenarekin bateratuz.



ANTOlAKETA
EDP Fundazioaren gobernu‑ eta ordezkaritza‑organoa Patronatua da, eta Patronatuaren zeregina da EDP Fundazioaren 
helburuak betearaztea eta EDP Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasunak eta eskubideak administratzea, 
horien errendimendua eta erabilgarritasuna osoki mantenduz, eta oro har, EDP Fundazioaren helburuak lortze aldera 
komenigarritzat jotzen dituen administrazio‑ eta jabetza‑ekintza guztiak gauzatzea ere bai, Patronatuaren presidenteari 
esleitzen zaizkion eskuduntzei kalterik egin gabe.

Ekintza Zuzendaritza 
Batzordearen eskumena 
da EDP Fundazioaren ohiko 
kudeaketa‑eginkizunak ziurtatzea, 
bere helburuak betetzeko.

ANTOlAMENDU‑EGITURA hORREZ GAIN, EDP FUNDAZIOAK ESPAINIAKO ENPRESETAKO lANGIlE 
ASKOREN BABESA DU, ETA BOlUNTARIOKI PARTE hARTU DUTE hAINBAT hEZKUNTZA‑EKIMENETAN, 
EKIMEN KUlTURAlETAN, INGURUMENAREKIN lOTUTAKOETAN ETA SOZIAlETAN.

PATRONATUA
EDP FUNDAZIOA

Negozio‑eginkizunak

hC zuzendaritza

NGE zuzendaritza

EDPR zuzendaritza

Idazkariaren 
kabinetea

Euskarri Eginkizunak

Administrazio 
arloko laguntza 
eta Babesa

Zuzendaritza 
Exekutiboa

Eginkizun Korporatiboak

Martín González del Valle y Herrero (MGH) PRESIDENTEA
Manuel Menéndez Menéndez (MM) PRESIDENTEORDEA
Miguel Stilwell d’Andrade (MSA) KIDEA
João Manso Neto (JMN) KIDEA
Jaime Montalvo Correa (JMC) KIDEA
Pedro Silva Cienfuegos‑Jovellanos (PSJ) KIDEA
Juan Vázquez García (JVG) KIDEA
Francisco de la Fuente Sánchez (FFS) KIDEA
José Luis Martínez Mohedano (JLM) IDAZKARIA

EKINTZA 
ZUZENDARITZA 
BATZORDEA

Manuel Fernández García del Campo
Nicanor Fernández Álvarez
Rafael Careaga Arlunduaga
Vanda Martins DZUZENDARI EXEKUTIBOA
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IKUSPEGIA

EGINKIZUNA

“Tokiko komunitateekin konprometitutako Fundazio bat izatea, 
gizartearen garapen iraunkorra lortzeko aldaketa bultzatzen duena”.

Erakunde baten Eginkizunak islatzen du zer den, zer egiten 
duen; Ikuspegiak, berriz, zer izan nahi duen adierazten du...

EDP Fundazioaren Eginkizuna da EDP Taldeak bere 
jardueraren esparru geografikoan duen konpromisoa 
indartzea, bereziki hezkuntzaren, kulturaren, gizartearen eta 
ingurumenaren arloetan, garapen iraunkorra bultzatzeko; 
izan ere, energia modu eraginkor eta arduratsuan sortu eta 
erabiltzea erabakigarria da garapen iraunkorra lortzeko

Bere egungo zereginak abiapuntu gisa izanik, 
EDP Fundazioaren Ikuspuntua da “tokiko komunitateekin 
konprometitutako Fundazio bat izatea, gizartearen garapen 
iraunkorra lortzeko aldaketa bultzatzen duena”.

Ikuspegia betetzea lortzeko, EDP Fundazioak Estrategia bat 
definitu du, helmuga horretara iristen lagunduko dion bide bat, 
beti Balio batzuen arabera jokatuz. Balioek EDP Fundazioaren 
organoen oinarriak eta sinesmenak islatzen dituzte, eta 
horrela, aldatu gabe mantentzen dira Estrategia aldatu arren.

EDP Fundazioak 2014an eremu 
desberdinetan bultzatu dituen 
ekimenen balioa 3,3 milioi 
eurokoa da.

% 58
Hezkuntza 

eta ikerketa

% 3
Jardueraren 
beste gastu 

batzuk
% 20
Kultura

% 13
Gizartea% 6

Ingurumena

3,3 M€

IKUSPEGIA

HELBURUAK

ESTRATEGIA
POLITIKAK POLITIKAK

EGINKIZUNA

BALIOAK
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BAlIOAK

KONPROMISOAK
HEzkuNtzakERiN 
Eta 
ikERkEtaREkiN

EDP Fundazioak 
hitzarmenak sinatu ditu 
hainbat unibertsitaterekin, 
estatukoekin (Oviedokoa, 
Murtziakoa, Kantabriakoa, 
Madrilekoa eta Euskal 
Herrikoa) nahiz atzerrikoekin 
(Pariskoa, Lisboakoa eta 
Oportokoa), eta horrela, 
300 ikaslek baino gehiagok 
lan praktika ordainduak egin 
dituzte EDPren egoitzetan 
2014an zehar. Proiektu hau 
duela 30 urte baino gehiago 
hasi zen.

iNGuRuMENaREkiN
EDPRk, EDP Fundazioaren 
bitartez, eta Gaztela eta Leongo 
Ondare Naturalaren Fundazioak 
ingurumenaren arloko hainbat 
ekintza sustatu nahi dituzte miru 
gorria babesteko. Espezie hori 
babes berezikoa da. EDPR‑ri 
interesatzen zaion alderdi 
bat da, biodibertsitatea eta 
bere jarduerarekin lotutako 
ingurumen‑arriskuak kudeatzeko 
estrategiaren barruan. 
2014‑2016 Hitzarmen bat sinatu 
da, 200.000 eurokoa baino 
gehiagokoa.

GizaRtEaREkiN
Taldeko langileek, EDP 
Fundazioaren kide direnek, 
hainbat proiektutan egiten 
dute lan boluntariotzaren 
bitartez. Hainbat ekimen 
gailentzen dira, hala nola 
“Parte de nosotros en 
Navidad” (10.000 euro 
bildu ziren hainbat 
GKErentzat eta lankidetzan 
aritu da Hondurasko 
eremu bati elektrizitatea 
hornitzeko), “Ordenes 
Solidarios” (11.000 euro 
baino gehiago bildu ziren 
eta 250 ordenagailu 
baino gehiago eman 
ziren), “Pintando Sonrisas 
II” (Cáritasen eraikina 
pintatzeko lankidetza), “Kilos 
de Solidaridad” (elikagaiak 
bildu ziren, 580 kilo 
baino gehiago, hainbat 
GKErentzat)...

kuLtuRaREkiN
EDP Guggenheim Bilbao 
Museoaren Patronatuaren 
parte da. Museoa hirugarren 
milurtekoko eraikin 
adierazgarrietako bat da eta 
garaikidetasuna, teknologia, 
abangoardia eta diseinua 
kontzeptuekin erlazionatuta 
dago.

Era berean, EDP Fundazioa 
Princesa de Asturias 
Fundazioaren Patronatuko 
kidea da. Erakunde horrek 
urtero ematen ditu sariak 
lantaldeek edo erakundeek 
nazioartean egiten duten lan 
zientifiko, tekniko eta soziala 
eta kultura eta giza arlokoa 
aintzatesteko.

BikaiNtasuNa
EDP University Challenge EDPRk 
2009an martxan jarri zuen programa 
bat da, bere helburua da lizentziatura, 
graduondoko eta doktoregoko ikasleen 
bikaintasun akademikoa garatzen 
laguntzea. 

EkiMENa
EDP Fundazioak “EDP Solidarioa” 
ekimen berria sustatu du, 
bizi‑kalitatea hobetzeko eta egoerarik 
txarrenean daudenak gizarteratzea 
errazteko, gizartearen premiarik 
handienak arintzeko.

koNFiaNtza
EDP Fundazioak “Puntu Arduratsuak” 
programan parte hartu du. 
Programa honetan, bezeroek beren 
energia‑kontsumoekin lortzen dituzten 
puntuak hainbat GKEk sustatzen 
dituzten proiektuetarako ematen 
dituzte. Fundazioak zenbateko 
baliokide bat ematen du.

iRauNkoRtasuNa
“Bezero bat, zuhaitz bat”. Fakturazio 
elektronikoa aukeratzen duen 
Espainiako EDPren bezero berri 
bakoitzak konpainiak ingurumenaren 
duen konpromisoa islatzen du; 
horren harira, EDP Fundazioak 
lankidetza‑hitzarmenak sinatu ditu 
hainbat udalekin bertako zuhaitzak 
landatzeko.

BERRikuNtza
EDP Fundazioak ekimen berritzaile 
bat jarriko du martxan, “Energia 
Solidarioa”. Proiektu horren helburua 
da egoerarik txarrenean dauden 
familien segurtasuna, ongizatea 
eta energia‑eraginkortasuna 
areagotzea. Cáritasen eta Gurutze 
Gorriaren lankidetzarekin, eta 
energiarekin lotutako hainbat 
hobekuntza‑ekintzaren bitartez, 
Asturiasko eta Euskadiko 100 bat 
familiari lagunduko zaie.
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2015‑2017  
PlAN ESTRATEGIKOA

EDP Taldeak, bere interes‑taldeekiko harremana modu koherentean garatzeko, bi tresna ezarri ditu: 
Interes‑taldeen Politika, eta Segmentazio Eredua, eta horrek interes‑taldeen artean lau kategoria handi 
identifikatzea ahalbidetu du: Merkatua, Balio‑katea, Demokrazia, eta Inguruko Gizartea eta Lurraldea.

EDP FUNDAZIOAREN EKIMENAK

MERKATUA

Finantza‑erakundeak

lehia

DEMOKRAZIA

Gobernua, 
administrazioa 
eta organismo 

arautzaileak
Parlamentua 

eta alderdi 
politikoak

Komunitate 
zientifikoaBezeroak

 ∙ Etxeak
 ∙ Negozioak
 ∙ Enpresak
 ∙ Bezero handiak
 ∙ Kontsumitzaileen 
eta enpresen 
elkarteak

 ∙ Gizarte‑ekonomia

Akziodun 
inbertitzaileak

langileak
 ∙ Langileak
 ∙ Sindikatuak

INGURUKO GIZARTEA 
ETA lURRAlDEA

Udalak

BAlIO‑KATEA

hedabideak 
eta iritzi 
liderrak

hornitzaileak

Nazioarteko 
erakundeak

GKEak

Tokiko 
komunitateak

EDP taldea

EDP FUNDAZIOAK, TAlDEAREN PARTE GISA, SAIlKAPEN hORI DU ETA 
INTERES‑TAlDEEN lAU KATEGORIETAN EKIMENAK GAUZATZEN DITU, BAINA BERE 

jARDUERAK BAlIO‑KATEAN KONTZENTRATZEN DIRA, NEGOZIO‑UNITATEEKIN 
lANKIDETZAN ARITUZ IRAUNKORTASUNA BUlTZATZEKO, ETA INGURUKO GIZARTEAN 

ETA lURRAlDEAN, EDP‑REN jARDUERA‑ESPARRUAK UKITZEN DITUEN EREMU 
GEOGRAFIKOETAN PROIEKTUAK SUSTATUZ.
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EDP SOLIDARIOA

“EDP Solidarioa” EDP Fundazioak 
sustatzen duen ekimen bat 
da. Programaren helburua da 
bizi‑kalitatea hobetzen laguntzea 
eta egoerarik txarrenean 
dauden pertsonak gizarteratzea 
erraztea, gizartearen premiarik 
handienak arintzeko proiektuak 
bultzatuz, ukitutako pertsonen 
bizi‑kalitatea hobetzea sustatuz, 
gizartetik baztertuta geratzeko 
arriskuan dauden komunitateak 
gizarteratuz eta lana eta 
ekintzailetza sustatuz, hori guztia 
EDPren jarduera‑esparruetan 
proiektu iraunkorrak gauzatuz 
egiten da.

“EDP Solidarioa 2015” programak 
344.000 eurorainoko finantzaketa 
emango du, EDP Fundazioaren 
parte hartzea justifikatzen duten 
proiektuen arabera.

ENERGIA SOLIDARIOA

EDP Fundazioak 2015ean 
“Energia Solidarioa” ekimena 
jarriko du martxan. Proiektu 
horren helburua da egoerarik 
txarrenean dauden familien 
segurtasuna, ongizatea eta 
energia‑eraginkortasuna 
areagotzea. Cáritasen eta Gurutze 
Gorriaren lankidetzarekin, eta 
energiarekin lotutako hainbat 
hobekuntza‑ekintzaren bitartez, 
Asturiasko eta Euskadiko 
100 bat familiari lagunduko zaie. 
Aurretiazko azterketa baten 
ondoren, etxebizitza bakoitzean 
ekintzak planifikatuko dira, hala 
nola oinarrizko ekipamenduak 
ordezkatzea (erradiadoreak, 
galdarak eta luminariak).

Ekimen hau garatzeko, 
EDP Fundazioak gainera 
EDPren boluntarioak ditu, eta 
beren jarduera Erakundearen 
Boluntariotza Programaren 
bitartez kudeatzen da.

EDP FuNDazioak 2015‑2017 aLDiRako zEHaztu DuEN aGENDa 
EstRatEGikoak HiRu oiNaRRi Ditu:

EGUNGO lAGUNTZAK 
ETA EKIMENAK 
SUSTATZEA

NEGOZIO‑UNITATEEKIN 
BATERA lAN EGITEA

GIZARTEA AlDATZEA 
BUlTZATZEKO PROGRAMA 
BERRI BAT SORTZEA: 
EDP SOlIDARIOA

Bekak

Eskola programa

Gora Gure Energia! / Zure Energia!

Babes Kulturalak

Babes Sozialak

Ingurumen‑arloko Babesak

Proiektu berritzaileak eta 
iraunkorrak gauzatuz, Enpresak 
eta Kontu Handiak (B2B) 
segmentuko hornitzaile eta 
bezeroen babesarekin, GKE‑ei 
eta beste erakunde batzuei 
zuzenduta: “win‑win” ekintzak.

Egoerarik txarrenean dauden 
familien segurtasuna, ongizatea 
eta energia‑eraginkortasuna 
areagotzen.

2015ean EDP Solidarioa martxan 
jarri da.

HELBuRu HauEkiN:

Emandako babesei gardentasun 
handiagoa ematea.

Arazoen kausetan jardutea.

Erakunde onuradunei 
erantzukizuna exijitzea, diruz 
lagundutako proiektuen jarraipena 
eginez.

Gizartearen beharrei buruzko 
ezagutza handiagoa lortzea.

HELBuRu HauEkiN:

Onuradun kopurua areagotzea.

Lortutako itzulkina optimizatzea.

EDP Fundazioaren oihartzuna 
areagotzea.

HELBuRu HauEkiN:

Iraunkortasuna bultzatzea.
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300 BEkaDuN BaiNo 
GEHiaGo EDP‑N  
LaN‑PRaktikak EGitEko
EDP Fundazioak hainbat 
unibertsitaterekin, estatukoekin 
(Oviedokoa, Murtziakoa, 
Kantabriakoa, Madrilekoa eta  
Euskal Herrikoa) nahiz atzerrikoekin 
(Pariskoa, Lisboakoa eta Oportokoa), 
sinatu dituen hitzarmenei esker, 
duela 30 urte baino gehiago hasi zen 
ekimen batean.

GREEN EDucatioN BEkak

EDPRk duela 4 urte hasi 
zuen programa bat da eta 
ikasketa‑poltsak eskaintzen 
ditu (500 €, 1.000 € edo 3.000 €, 
kasuan kasuko ikasketa‑mailaren 
arabera) emaitza akademiko 
onak dituzten eta baliabide 
ekonomiko gutxi dituzten 
familietakoak diren eskola‑ eta 
unibertsitate‑ikasleentzat.

EskoLa PRoGRaMa  
GoRa GuRE ENERGia! / 
zuRE ENERGia!
Eskoletan iraunkortasuna 
zabaltzeko. Asturiasko 
Autonomia Erkidegoan, Murtzian, 
Kantabrian eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan, Gaztela‑Mantxan 
eta Madrilen eskaintzen da, 
Erkidego horietako Hezkuntza 
Sailekin sinatu diren akordioen 
bitartez, eta horrela, programa 
Lehen Hezkuntzako etapako 
curriculumaren parte bihurtu da. 

jARDUERA‑EREMUAK: 
2014KO MUGARRIAK
Hezkuntza, kulturaren sustapena, inguruaren babesa eta izaera sozialeko ekimenak babestea dira EDP Fundazioaren 
lanak hasiera‑hasieratik izan dituen bereizgarriak, eta Fundazioa beti egon da konprometituta konpainiaren jarduera 
ekonomikoak ukitzen dituen eremuen garapen iraunkorrarekin.

hEZKUNTZA ETA IKERKETA

BEKADUNAK
2013

300

BEKADUNAK
2014

303

2013KO 
IKASLEAK

62.925

2014KO 
IKASLEAK

65.948

2013KO (€) 
BEKAK

2014KO (€) 
BEKAK

42.000

56.500

staRtiNNova
El Comercio egunkariaren ekimen 
honen helburua da Batxilergoko 
edo/eta Lanbide Heziketako ikasle 
gazteen artean enpresa‑kultura 
sustatzea e‑learning plataforma 
baten bitartez. 2014an bigarren 
edizioa egin zen, 183 ikaslerekin, 
eta EDP Fundazioak programaren 
garapenean lan egin zuen. 
Bertan, hainbat gazte‑taldek 
beren negozio‑proiektuak 
aurkeztu zizkieten Oviedoko 
Unibertsitateko adituen 
epaimahaiari.

GASAREN GELA

EDP Fundazioak Euskal 
Herriko Unibertsitatearen 
Bilboko Ingeniaritza Goi 
Eskolarekin batera egiten 
du lan, Eskolako ikasleek 
ikasketa bukaerako proiektuak 
gara ditzaten, irakasle baten 
edota EDPren kolaboratzaile 
baten zuzendaritzapean, gas 
naturalarekin lotutako gaien 
inguruan. 2014ko ikasturtean sei 
proiektu gauzatu ziren. 
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EskoLa‑ikasLEEN Bisitak 
EDPREN iNstaLazioEta

2014an zehar, zentral termikoek 
eta hidraulikoek Lehen 
eta Bigarren Hezkuntzako 
2.500 ikasleren baino gehiagoren 
bisita jaso dute, eta horrela, 
gaztetxoek elektrizitatea nola 
sortzen den ikusi ahal izan dute.

EDP uNivERsitY 
cHaLLENGE

EDPRk Espainian 2009an 
hasi zuen programa bat 
da, eta bere helburua da 
Lizentziatura, Graduondoko 
eta Doktoregoko ikasleen 
bikaintasun akademikoaren 
garapena bultzatzea (Bolognako 
prozesuaren 1. eta 2. zikloa), 
energia berriztagarrien esparruko 
unibertsitate‑proiektuen 
lehiaketaren bitartez. Edizio 
hau aurkeztu diren unibertsitate 
proiektuen kopuru handiagatik 
gailendu da, 122 izan baitira 
guztira, 69 fakultatetako 
303 ikasleren parte‑hartzearekin. 
Aurreko edizioan baino % 45 
gehiago aurkeztu dira, alegia.

LaNkiDEtza ikERkEta 
ziENtiFikoaREkiN Eta 
iRauNkoRtasuNaREkiN 
ERLazioNatutako 
ERakuNDEEkiN

Esate baterako:

DIPC  
Donostia International 
Physics Center

Erakundeak ikerketa zientifikoaren 
eta garapen teknologikoaren 
esparruetako jarduerak sustatzen 
ditu Oinarrizko Fisikaren eta 
Fisika Aplikatuaren eremuetan, 
gizartearentzat eta nazioarteko 
garapen zientifikorako 
interesgarriak direnetan, 
nanozientziek interes berezia izanik.

FUNSEAM  
Energia‑ eta Ingurumen‑arloko 
Iraunkortasunerako Fundazioa

Irabazi‑asmorik gabeko erakunde 
honen helburu nagusia da 
jarduerak gauzatzea  
energia‑ eta ingurumen‑arloetako 
iraunkortasunaren harira.

FINBA  
Asturiasko Ikerketa eta 
Berrikuntza Biosanitariorako 
Fundazioa

Bere helburua da ikerketa erraztea 
biomedikuntzaren arloan, eta 
horretarako, instalazioak jarri dira 
Asturiasko Unibertsitate Ospitale 
(HUCA) berriaren ondoan.

2013KO ESKOLA 
IKASLEEN BISITA 

KOPURUA

1.785

2013KO ESKOLA 
IKASLEEN BISITA 

KOPURUA

2.539

GLoBaL WiND DaY

Ekainaren 13an ate irekien 
jardunaldi bat antolatu zen “Ávila 
Mendebaldea” parke eolikoan 
Haizearen Nazioarteko Egunaren 
harira. Jardunaldi horren 
helburua zen energia eolikoa 
gizarteari hurbiltzea eta tokiko 
interes‑taldeekiko harremanak 
hobetzea, hala nola udalekin, 
lursailen jabeekin, prentsarekin, 
etab. Ekitaldian inguruko 
herrietako alkate eta zinegotziek 
parte hartu zuten, baita Ávilako 
erakundeen ordezkariek eta 
hainbat ikastetxetako 120 
ikasleek ere.

Ume eta helduentzako jarduerak 
eta entretenimendua izan ziren. 
Bisitariek energia eolikoaren eta 
haren garrantziaren xehetasunak 
ezagutu ahal izan zituzten, txikiei 
ikasteko aukera eman zien eta 
aldi berean agintaritzek EPDRk 
parke eolikoan egunero egiten 
duen lana hobeto ezagutzeko izan 
zuten jardunaldi batean.

itsasoaREN uNiBERtsitatE 
iBiLtaRia

Itsasoarekin erlazionatutako 
gaien inguruko 
prestakuntzarako, informazioa 
zabaltzeko eta ikerketarako 
lankidetza‑plataforma iberiko 
honen helburua da gazteek 
itsasoarekiko duten kontzientzia 
areagotzea eta prestakuntza 
osagarria eskaintzea. 2014ko 
ibilbidean, Portugaleko armadaren 
itsasontzi‑eskola honetan eskaini 
zen prestakuntzan 75 ikaslek 
parte hartu zuten.

DEusto iNtERNatioNaL 
REsEaRcH scHooL

EDP Fundazioak akordio bat lortu 
zuen Co‑funding of Regional, 
National and International 
Programmes programan parte 
hartzeko eta babesa eskaintzeko. 
Doktorego programak dira, 
Deustuko Unibertsitatekoak, eta 
bertan, EDP Fundazioak hiru 
urteko beka bat eskaintzen du 
hainbat espezialitatetarako.
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PRiNcEsa DE astuRias 
FuNDazioa
Erakunde honek, 1981etik 
urtero Príncipe de Asturias 
Sariak ematen ditu, pertsonek, 
lan‑taldeek edo erakundeek 
nazioartean egiten duten lan 
zientifiko, tekniko eta soziala 
eta kultura eta giza arlokoa 
saritzeko. EDP erakunde honen 
patronatuaren kide da, eta bere 
jarduerekin lankidetzan dihardu 
eratu zenetik.

GuGGENHEiM BiLBao 
MusEoa FuNDazioa
Hirugarren milurtekoko eraikin 
adierazgarrietako bat da eta 
garaikidetasuna, teknologia, 
abangoardia eta diseinua 
kontzeptuekin erlazionatuta dago. 
EDP bere Patronatuaren kide 
da, eta 2004tik aritu da harekin 
lankidetzan.

aMiGos DEL MusEo REiNa 
soFía FuNDazioa
Pintura garaikidearen nazioarteko 
pinakotekarik garrantzitsuenetako 
bat da, eta urtero ehunka mila 
pertsonak bisitatzen dute. Fundazio 
honek Museoaren eginkizunaren 
eta jardueraren harira gauzatzen 
diren ekintza kulturalak sustatzen, 
bultzatzen eta babesten 
ditu, adibidez erakusketak, 
haurrentzako tailerrak, bidaia 
kulturalak eta bisita gidatuak. 

iNcuNa
Elkartearen helburua da 
ondareak aztertu, mantendu, 
babestu eta balorizatzea, 
ondare industrial, kultural 
eta naturalaren inguruko 
prestakuntza eta oihartzuna 
bultzatuz. Horretarako, 
lankidetzan aritzen da 
eskualde‑mailako, estatuko eta 
nazioarteko unibertsitateekin, 
enpresekin, administrazio 
publikoekin eta orotariko 
erakundeekin.

caNDÁsEko kuLtuRa 
zENtRoa – aNtÓN BEka
Antón museoaren inguruko 
ekitaldiak kudeatzen ditu. 
1990etik eskultura espiritua 
saritu du eta beka programa 
bat martxan jarri du. Urtero 
eskultura‑lehiaketa bat antolatzen 
du eskultore bat aukeratzeko 
eta haren ibilbide artistikoan 
laguntzeko.

oviEDoko aRtE  
EskoLa – Motiva 2014
1997an sortu zen Oviedoko 
Arte Eskolaren Publizitaterako 
Grafikaren sailak ekimen hau 
martxan jarri zuen sektore guztiei 
(gizartekoak, enpresa‑arlokoak, 
profesionalak, instituzionalak 
nahiz akademikoak) diseinu 
grafikoa “irakatsi eta motibatzea” 
beharrezkotzat jo zuelako.

aLNoRtE ELkaRtEa
El Comercio egunkariak sustatu 
du, arte garaikidearekin 
erlazionatuta dago, eta arte 
garaikidera hurbiltzea eta 
barrutik bizitzea ahalbidetzen 
du, Asturiasko hiri nagusietan 
gauzatzen diren erakusketen, 
tailerren ikastaroen 
laguntzarekin.

EFE aGENtzia
Bere 75. urteurrenaren harira, 
EDP Fundazioak Asturiasko 
Autonomia Erkidegoan, 
Kantabrian eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan hainbat jardueretan 
parte hartu zuen.

aRtiuM, aRtE GaRaikiDEko 
zENtRo ‑ MusEoa
Artium museoa eta 
kultura‑jardueren zentroa 
erreferentzia bat da ondarearen 
arloan eta egungo sorkuntzaren 
esparruan egiten duen lanagatik, 
eta EDP bere Patronatuaren 
parte aktiboa da.

KUlTURA
PatRoNatuak Eta ELkaRtEak aRtEa
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oviEDoko oPERa 
FuNDazioa
Operarekin erlazionatutako 
kontzertuak eta jarduerak 
antolatzen ditu, eta urtero opera 
denboraldi bat antolatzen du.

Asturias, eta zehazki Oviedo, 
Espainiako opera‑denboraldirik 
onenetako batez gozatzen 
ari da. Horrek oso elementu 
ekonomiko azpimarragarria du, 
hainbat sektorerentzat hilabete 
luzez eragiten duen lan‑zama 
garrantzitsuagatik.

EDP Fundazioa bere babesle 
nagusietako bat da.

caMERata REviLLaGiGEDo
Erakundea 1993an sortu zen, eta 
harrezkero bere helburua izan 
da bere izaera korala zehazten 
duen eta erraz identifikatzen den 
soinu‑efektu bat lortzea.

MaDRiLEko 2014ko FaDo 
JaiaLDia
Madrildarrek eta turistek 
beste urte batez ere ekainean 
kontzertuz, hitzaldiz, 
erakusketaz eta pelikulaz 
betetako asteburu batez 
gozatu ahal izan zuten, eta 
horrela Espainiaren hiriburua 
Portugalen zatitxo bilakatu zen, 
EDP Fundazioaren babesarekin.

DoNostiako Musika 
HaMaBostaLDia
Musika klasikoko jaialdia 1939an 
sortu zen, Espainiako musika 
jaialdirik zaharrena da eta 
Europako zaharrenetako bat. 
EDP Fundazioak Donostiako 
Musika Hamabostaldiaren 75. 
urteurrena babestu zuen.

astuRiasko PRiNtzERRiko 
oRkEstRa siNFoNikoa
Espainiako panorama sinfonikoko 
erreferentziazko orkestretako 
bat da. Kalitate bikaineko 
programazio xehea du eta 
Asturiasko hiri handietan jotzen 
du, funtsean, eta Oviedoko Opera 
Jaialdian ere parte hartzen du.

kuRsaaL EszENa
Donostiako eta Gipuzkoako 
eskaintza kulturalaren 
erreferente honek programazio 
aberatsa eta askotarikoa du, 
eta horrela, inguruko eskaintza 
kulturala dinamizatzen du 
eta probintziaren eta bere 
hiriburuaren irudia gailentzen 
du. EDP Fundazioak BBCaren 
Orkestra Filarmonikoaren 
Kontzertuan parte hartu zuen.

saNtaNDERREko 
NazioaRtEko Musika 
JaiaLDia (Fis)
Aurreko hiru edizioetan bezala, 
EDP Fundazioak babestu zuen.

Aurtengoan English Baroque 
Soloists eta Monteverdi Choir 
izan dira bertan, eta Sir John 
Eliot Gardiner titularraren 
zuzendaritzapean, Bach, Scarlatti 
eta Haendel musikagileen musika 
barrokoko sorta bat eskaini 
zuten.

aBao
Bilbon operarekin 
erlazionatutako kontzertuak 
eta jarduerak antolatzen 
ditu, eta urtero opera 
denboraldi bat antolatzen 
du, nazioartean ospetsua 
eta Europan erreferentea da, 
eta EDP Fundazioa babeslea 
da, kolaboratzaile gisa, 
2014‑2015 denboraldian, 
zeinetan Euskalduna Jauregian 
sei opera eskainiko baitira.

oPERa txiki
EDP Fundazioak babesten duen 
programa hau umeei zuzenduta 
dago. Hilaren 3an, 4an eta 5ean 
“Un Cuento de Navidad” antzeztu 
zen, Ch. Dickens‑en ipuin 
ezagunean oinarrituta, 5 saiotan, 
Bilboko Arriaga Antzokian.

Musika
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“BEzERo Bat, zuHaitz Bat”
EDP Españan fakturazio 
elektronikora pasatzen den 
bezero berri bakoitzagatik, 
zuhaitz bat landatzen 
da, energia‑konpainiak 
ingurumenarekin duen 
konpromisoaren isla gisa.

EDP Fundazioak lankidetza 
hitzarmenak sinatu ditu hainbat 
udalekin tokiko zuhaitzak 
landatzeko. Hitzarmenek 
ezartzen dutenaren arabera, 
udal bakoitzak bere jabetzako 
esparruak lagako ditu 
iraunkortasun‑printzipioekin 
balioesteko; Fundazioa, 
berriz, zuhaitzak landatu eta 
mantentzeaz arduratuko da.

Asturiasen 2014an 
10.000 zuhaitz landatu dira 
Valledor‑en, Pola de Allandeko 
udalerrian, 2011ren bukaeran 
suteek suntsitu zuten eremuan.

Euskadin, Gasteizko Udalarekin 
lankidetzan arituz eta El Correo 
Taldearen parte‑hartzearekin, 
herritarrentzat irekitako ekintza 
bat gauzatu zen 2012ko 
Hiriburu Berdearen Eraztun 
Berdean bertako espezieetako 
2.460 zuhaitz landatzeko.

“MaRRazki Bat, zuHaitz 
Bat”
Ehunka umek ongietorria egin 
zioten udaberriari Oviedoko Plaza 
de la Gestan, EDP Fundazioak 
FAPASekin batera antolatu 
zuen ekitaldi batean. Bertan, 
1.000 gereziondo kimu baino 
gehiago entregatu zituzten 
naturarekin erlazionatutako 
marrazkien truke.

Eta han izan ziren, era berean, 
Gora Gure Energia! programako 
pertsonaiak: Vera Rivera, Juan 
Volván eta Nano Solano.

aRRaiNak BiRPoPuLatzEko 
EkiNtzak
EDP Fundazioa eta Arrantzaleen 
eta Nalón ibaiaren Lagunen 
Elkartea lan egiten ari dira 
Nalón ibaiko arrain populazioa 
berreskuratzeko. Pola de 
Lavianako Elena Sánchez 
Tamargo eskolako 50 ikaslek 
baino gehiagok parte hartu zuten 
Nalón ibaian 12.000 amuarrain 
kume askatzeko ekitaldian, egun 
osoan zehar euria aritu zuen 
arren.

Fuentes del Narcea arrantzale 
elkartearen eta Penlés‑eko 
Integrazioa Bultzatzeko 
Zentroaren (CAI) laguntzarekin, 
Cangas del Narcean amuarrain 
kumeak askatu ziren. Batetik, 
amuarrain kumeak askatuz 
ibaia biziberritzea lortu zen, eta 
bestetik, urritasunak dituzten 
pertsonen integrazioan lagundu 
zen.

Gainera, EDP Fundazioak beste 
elkarte batzuen proiektuetan 
parte hartzen du, hala nola 
Ibaietako Arrantzaren Asturiasko 
Elkartean.

INGURUMENA

2013AN 
LANDATUTAKO 

ZUHAITZAK

23.900

2014AN 
LANDATUTAKO 

ZUHAITZAK

12.460
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GaztELa Eta LEoNGo 
oNDaRE NatuRaLaREN 
FuNDazioaREkiN BatERa 
EGiN DEN LaNa

Gaztela eta Leongo Ondare 
Naturalaren Fundazioa (FPN) 
Gaztela eta Leongo batzarrarekin 
erlazionatuta dagoen fundazio bat 
da, eta bere helburua da erkidego 
horretako ondare naturala 
sustatu, mantendu eta kudeatzea.

EDPRk, EDP Fundazioaren 
bitartez, eta FPNk ingurumenaren 
arloko hainbat ekintza sustatu 
nahi dituzte miru gorria 
babesteko. Espezie hori 
babes berezikoa da. EDPR‑ri 
interesatzen zaion alderdi 
bat da, biodibertsitatea eta 
bere jarduerarekin lotutako 
ingurumen‑arriskuak kudeatzeko 
estrategiaren barruan. Hitzarmena 
abenduaren 1ean sinatu zen, eta 
200.000 eurotik gorakoa da.

MiGREs FuNDazioaREkiN 
BatERa EGiN DEN LaNa

Migres Fundazioa irabazi asmorik 
gabeko erakunde pribatu bat 
da, eta hegaztien migrazioaren 
fenomenoaren inguruko ikerketa 
sustatzen du, eta garapen 
iraunkorrera bideratutako 
jarduerak bultzatzen ditu. Sortu 
zenetik, Migres Fundazioa arlo 
honetako erreferente bihurtu da 
nazioartean.

2003tik EDPRk eta Tarifako 
Elkarte Eolikoaren gainerako 
kideek Migres Fundazioarekin 
lankidetzan aritu dira. Fundazio 
hori arduratu da proiektuak 
prestatzeaz, gauzatzeaz eta 
konpentsazio‑neurriak hartzeaz 
Tarifako udalerriaren esparruko 
parke eolikoen harira, parkeetan 
hegaztien heriotza‑tasa 
murrizteko, heriotza‑tasa 
horrek bertako populazioetan 
duen eragina ezagutzeko, eta 
azkenik, espezie horietako 
batzuk berreskuratzeko azterketa 
eta berreskurapen programa 
zehatzak gauzatzeko.

LaNkiDEtza MaLaGako 
uNiBERtsitatEaREkiN

EDP Fundazioak sai arrearen, sai 
zuriaren eta Bonelli arranoaren 
arteko elkarrekintzetan 
sakontzeko azterlan bat 
finantzatzen du, azken 
hamarkadetan sai arrearen 
populazioak orain arte Europako 
kontinentean beste harraparien 
artean izan ez den hazkuntza 
bat izan duela ikusi ondoren. Sai 
zuria eta Bonelli arranoa, aldiz, 
oso egoera desberdinean daude, 
azken hamarkadetan Europan 
nabarmenki murriztu baitira.

astuRiasko HaRtzaREN 
FuNDazioaREkiN BatERa 
EGiN DEN LaNa

Asturiasko Hartzaren Fundazioa 
(FOA) kultura‑erakunde pribatu 
bat da, irabazi‑asmorik gabekoa, 
Asturiasko gobernuak sustatua. 
Hartz arre kantabriarra eta 
haren habitata babestera 
bideratutako jarduerak sustatu 
eta garatzeko sortu zen, eta 
arreta berezia eskaintzen die 
hezkuntza‑jarduerei eta ezagutza 
zabaltzeko ekimenei. EDP 
Fundazioak 1992an eratu zenetik 
egin du lan fundazio horrekin 
batera.

Fundación del Patrimonio
Natural de

Castilla y León
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PaRtE DE NosotRos 
aMBiENtaL
Programa honek ingurumena 
babesteko ekintzak barne hartzen 
ditu

 ∙ Ekainaren 28an EDPRk 
ingurumen‑arloko 
boluntariotza‑jardunaldi bat 
antolatu zuen, eta bertan 
51 boluntario hegaztientzako 
irlatxo artifizial bat eraikitzen 
aritu ziren, harrizko bankuak 
eraiki zituzten, husteko bidea 
naturalizatzen aritu ziren 
eta erriberako espezieak 
landatu zituzten Valcabadilloko 
urmaeletan, Burgosen.

 ∙ Boluntariotza‑ekintza hau 
“Parte de Nos Florestas” izeneko 
kanpainaren parte da. EDP 
Taldeak bere jarduera esparruak 
ukitzen dituen geografia 
guztietan gauzatzen du.

 ∙ Ekainaren 24an EDPren 
12 boluntario Castejóneko 
(Nafarroa) zentral termikotik 
hurbil dagoen parke bat doitzen 
eta garbitzen aritu ziren.

PaRtE DE NosotRos  
EN NaviDaD
Hainbat ekimen gauzatu 
dira EDPren langileen 
parte‑hartzearekin (“Errege 
Mago Bila”, “I. Padel Txapelketa 
Solidarioa”, “Ardo solidarioa”, 
“Kiwi solidarioak”), eta horiei 
esker, 10.000 € baino gehiago 
biltzea lortu da. Diru hori, 
gero, hainbat GKEri eman zaie 
beren proiektu solidarioak 
finantzatzeko.

Gainera, EDPRk abenduan 
“Compartiendo Nuestra 
Energía II” kanpaina jarri zuen 
martxan, Fundación Cerro 
Verde GKEarekin lankidetzan, 
Hondurasko Cerro Verde herriari 
elektrizitatea hornitzeko bigarren 
fasea burutzeko.

oRDENaGaiLu soLiDaRioak
Ordenagailu Solidarioak 
ekimenean, kolaboratzaileek 
zenbateko bat ematen dute 
berrerabiliko diren ekipo 
informatikoengatik, eta bildutako 
zenbatekoa beraiek zehazten 
dituzten gizarte erakundeei 
ematen zaie; era berean, ekipoak 
hainbat erakunderi emateko 
aukera aintzat hartzen da.

2014an zehar, ekimen 
honen bidez 11.731 € bildu 
dira 187 ordenagailugatik, 
eta EDP Fundazioak GKE 
hautatuei transferitu dizkie. 
258 ordenagailu eman dira 
zuzenean.

iRRiBaRREak MaRRaztuz ii
Ekimen honetan, Cáritasek 
Bilboko Otxarkoaga auzoan duen 
eta hainbat ikastaro emateko eta 
jarduerak egiteko erabiltzen duen 
eraikinaren bigarren solairua 
pintatu zen. EDPren boluntarioek, 
pintore profesionalen 
aholkularitzarekin, irakaskuntza 
eta haurtzaintza jardueretarako 
erabiltzen diren gelak pintatu 
zituzten.

GIZARTEA
BoLuNtaRiotza
EDPren boluntariotza‑programa Taldearen enpresa guztietan gauzatzen da eta bat dator konpainiaren helburu 
estrategikoekin, iraunkortasuna oinarririk garrantzitsuenetako bat izanik. Hainbat jarduera gauzatzen dira, eta besteak 
beste azpimarratzekoak dira langileen kolaborazioak (guztiak dira EDP Fundazioaren parte).
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soLiDaRitatE kiLoak
Madrileko Hogar Nuestra 
Señora de los Desamparados 
GKEarekin, Sevillako Cáritasekin, 
Asturiasko Elikagai Bankuarekin 
eta Zaragozako Hermandad 
de Refugiorekin lankidetzan, 
EDPR‑ren langileek berriro ere 
erakutsi zuten behartsuenekin 
duten konpromisoa oinarrizko 
produktuak bilduz.

Horren emaitza 584 kilo 
“solidario” izan ziren.

HauRRENtzako 
GaBoNEtako PaRkEa
Aurreko urteetan bezala, 
Bilboko Miribilla Eskolan jai 
bat egin zen Bilboko auzo 
horretako umeentzat. Bertan, 
EDPren gaztelu puzgarrietan 
jolasteko aukera izan zuten, 
baita makilatzeko tailerrez, 
globoflexiaz, haurrentzako 
antzezlan batez eta EDPren 
boluntarioek prestatu zuten 
askari batez gozatzeko ere.

Gero opariak zozketatu ziren 
bertara joan ziren 200etik gora 
umeen artean.

584
kilo

solidario

LaGuNtza soLiDaRioa
Madrilen, Asturiasen eta 
Sevillan, beren Elikagai 
Bankuekin lankidetzan, EDPren 
boluntarioek galkorrak ez diren 
elikagaien sailkapenean lagundu 
zuten, baita elikagai horiek 
laguntza‑erakunde sozialen 
artean banatzeko lanetan ere.

Madrilen ere, boluntarioek 
denbora igaro zuten hiriko 
“Hogar Nuestra Señora de los 
Desamparados”en egunero 
bazkaltzen duten lau urtetik 
gorako 25 umeekin.

Zaragozan, “Hermandad del 
Refugio”rekin batera egin zen lan 
elikagaien banaketan, eta “Gota 
de Leche, guardería Infantil”ekin 
bere gizarte jantokiaren 
eguneroko eginkizunetan.

“Laguntza Solidarioa” 
kanpainaren 5 egunetan 
enpresako 30 boluntariok baino 
gehiagok parte hartu zuten.

Era berean, EDP Fundazioak, 
bere boluntarioen programaren 
bitartez, 15 tona elikagai eman 
zizkien Euskadiko, Asturiasko, 
Meridako eta Figueresko Elikagai 
Bankuei.
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HERRi‑LastERkEtak
Dagoeneko tradizionala den 
bezala, EDP Fundazioak 2014an 
Asturiasen arrakasta handia duten 
hainbat lasterketa babestu zituen, 
hala nola Errekonkistaren Bideko 
Maratoi Erdia Cangas de Onísen, 
Mieresko 10 kilometroak, Trubiako 
Maratoi Erdia eta Oviedoko San 
Silvestre lasterketa. Azkena 
urtearen azken egunean egin zen 
eta 5.000 parte‑hartzaile baino 
gehiago izan zituen.

EMakuMEaREN 
LastERkEta La RoDaN
Proba 6,5 kilometrokoa izan 
zen, izena ematea doakoa izan 
zen eta ez zuen lehia kutsurik 
izan. Horrela La Rodako Udalari, 
Gaztela‑Mantxako Emakumearen 
Zentroari eta Diputazioari babesa 
eman zitzaien ekitaldiaren 
antolakuntzan. Ekitaldiaren kirol 
alderdia gorabehera, herriko 
hainbat kolektibok lasterkariak 
animatzeko guneak jarri zituzten 
eta Cáritasi 916 elikagai‑kilo 
eman zizkieten, izena eman zuten 
lasterkariak adina.

astuRiasko BELaREN 
astEa
Uztailaren 15etik 20ra Asturiasko 
Bela Astearen XVI. edizioa egin 
zen, Luancoko Itsas Klubak 
antolatuta, EDP Fundazioaren eta 
Cajastur‑en babesarekin.

BizikLEtaREN FEsta
Aurreko urteetan bezala, Euskadi 
Txirrindularitza Iraskundea‑EDPk 
txirrindularitza denboraldiaren 
amaierako jaia antolatu zuten, 
eta bertan 2.500 pertsona 
baino gehiagok parte hartu 
zuten Seminarioaren inguruko 
bizikleta‑ibilaldian.

BiLBoko iv. tRiatLoia
Inneventoren eskutik, eta 
Bilboko Udalaren, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren, El Corte 
Inglésen, Caja Ruralen 
eta EDP Fundazioaren 
parte‑hartzearekin, maiatzeko 
azken asteburuan Bilbon triatloi 
bat egin zen. Ekitaldi horrek 
Bilboko Itsasadarra du ardatz 
nagusi. Laugarren edizioan 800 
kirolari baino gehiago lehiatu 
ziren eta 26 emakumezkoen 
kategorian.

castRoko iv. tRiatLoia
Proba irekita dago zaleentzat, 
eta 400 pertsonak eman 
zuten izena bertan. Horrela, 
Castro‑Urdialesen triatloi erdia 
egin zen herri kantabriarraren 
erdigunean.

kiRoL‑EkitaLDiak

FaMiLia‑LastERkEta 
soLiDaRioak
III. Familia‑lasterketa

El Correo komunikazio‑taldeak 
herri lasterketa honen hirugarren 
edizioa antolatu zuen, 3.000tik 
gora partaiderekin. Proba honetan 
familiek parte hartzen dute, eta 
edizio honetan bildu zen dirua San 
Filippo proiektura bideratu zen.

III. Familia‑martxa berdea

Correo taldeak eta Gasteizko 
Udalak antolatuta, eta 
Corte Inglésen, La Caixaren 
gizarte‑ekintzaren eta 
EDP Fundazioaren babesarekin, 
7,5 km inguruko ibilaldi batean 
zehar familia osoak ibilaldi 
atsegin batez gozatu ahal izan 
zuen. Izen‑emateen bidez 
bildutako diru guztia eman 
zitzaion Cáritasi.

Getxoko II. Familia‑lasterketa

Correo Taldeak eta Getxoko 
udalak antolatuta, eta Corte 
Inglésen, Seguros Bilbaoren eta 
EDP Fundazioaren babesarekin, 
jardunaldi solidario bat egin zen. 
Bertan bildu ziren funtsak herriko 
ume bati laguntzeko erabili ziren. 
Beñat Mardarasek gaixotasun 
larri bat du eta gaitz horren 
tratamendu esperimentala Estatu 
Batuetako ikerketa‑zentro batean 
egiten da.
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3+3
Baskonia Fundazioak antolatuta, 
eta D. Alavés taldeko jokalarien 
parte‑hartzearekin, Gasteizen 
hirigunean espresuki prestatutako 
kantxak jarri ziren 6 eta 14 urte 
arteko umeen arteko futbol 
partidu azkarrak egiteko.

EuskaDi kiRoLak 
FuNDazioa ‑ Bat
Euskadi Kirolak Fundazioarekin 
babes akordio bat egin da 
Euskadiko goi‑mailako kirola 
behar bezala garatzeko, 
nazioarteko kirol‑probetan 
ordezkaritza handia izateko, 
funtsean kirol‑ekitaldi 
garrantzitsuetan, eta euskal 
kirolariek goi‑mailako emaitzak 
lor ditzaten proba horietan.

ikastoLaREN Jaiak 
EuskaRa FEstak
EDP Fundazioak Euskadiko hiru 
probintzietan Euskal Eskolaren 
alde egin diren jaietan parte 
hartu eta lagundu du.

Aste Nagusia 

Kilometroak

Araba Euskaraz

Ibialdia

sEstaoko EDP xakE kLuBa
2014ko kluben arteko Europako 
Kopa, xakearen Champions 
League‑a, Bilbon egin zen. 
Bertan, mundu osoko 100 bat 
klubek eta 600 xake‑jokalari 
inguruk parte hartu zuten. 
Ekitaldi honetan, mundu osoko 
eliteko jokalariak Klubaren 
instalazioetatik igaro ziren 
eta egunero Klubean aritzen 
diren umeekin partidak jokatu 
zituzten. Hori oso balio handiko 
sari bat izan zen ikasten ari 
diren xake‑jokalari gazteentzat.

ÁviLako iGERikEta kLuBa
EDP Fundazioak Ávilako 
Igeriketa Klubarekin kolaboratu 
zuen. Benjaminen eta kimuen 
kategorietako eta kategoria 
absolutuko hirurehun igerilari 
eta aurre‑benjaminen eta 
hobetzeko masterreko ordezkari 
gutxi batzuk elkartu ziituen 
ekitaldian hamahiru klubek parte 
hartu zuten, horietako hamaika 
Gaztela eta Leonekoak eta bi 
Madrileko Erkidegokoak.

saskiBaLoiko 
NazioaRtEko caMPusa
Baskonia Fundazioak antolatuta, 
Caja Laboral Baskonia taldeko 
jokalarien parte‑hartzearekin 
eta nazioarteko saskibaloi 
entrenatzaileen zuzendaritzapean, 
14 eta 17 urte arteko 
gazteentzako hobetzeko campusa 
egin zen.

EDP‑REN suB‑23 
txiRRiNDuLaRi zaLEEN 
taLDEa
EDP Sub 23 txirrindulari 
taldea 2008an eratu zen, eta 
harrezkero, etengabe aritu 
da txirrindulari gazteei beren 
prestakuntza pertsonalean, 
akademikoan eta kirolekoan 
laguntzen. Formakuntza 
osoaren eta ikasketak eta kirola 
konbinatzearen filosofiak 2014an 
Euskadiko kirolari gazterik 
txalotuenak gidatzen jarraitu 
zuen.
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PuNtu aRDuRatsuak
“Puntu”en programa erabat 
doakoa da, eta bezeroei puntu 
batzuk ematen dizkie EDPren 
bezero izateagatik. Puntu 
horiek hainbat modutan lortzen 
dituzte: kontsumitutako gas edo 
elektrizitate kWh bakoitzagatik, 
kontratu berriak izateagatik, 
programako antzinatasun‑urte 
bakoitzagatik, EDPren ekimenetan 
parte hartzeagatik, etab.

Pilatutako puntuen truke opariak 
lor daitezke edo puntuak GKE‑en 
bitartez proiektu solidarioak 
martxan jartzeko eman daitezke. 
Puntu horiei Puntu Arduratsuak 
deritze.

2014an zehar, EDPren bezeroek 
24.564.000 “puntu arduratsu” 
eman zituzten. EDP Fundazioak 
beste hainbeste puntu eman 
zituen, eta horrela, zenbateko 
ekonomikoa 49.000 eurokoa izan 
zen osotara.

Honakoak izan ziren programa 
honen onura jaso zuten elkarteak 
eta erakundeak:

sED FuNDazioa uDako 
kaNPaMENtuak
EDP Fundazioaren babesarekin, 
bi udaleku egin ziren Sociedad, 
Educación y Desarrollo (SED) 
Fundazioak sustatuta:

 ∙ Espiral Lanen Esparrua. 
Fuenlabradan (Madril) 
arrisku‑egoeran edo egoera 
zaurgarrian dauden pertsonei 
arreta eskaintzeko. Bi asteko 
bi jarduera barne hartu zituen: 
“2014ko Hiri Udalekua”, 4 eta 
14 urteko 75 pertsonentzat, 
eta “2014ko Emakumearen 
Eskola”, 18 urtetik gorako 
20 emakumerentzat.

 ∙ Gaztela eta Leonen arrisku eta 
marjinazio egoeran dauden 
adingabeen hezkuntza‑arloko 
errefortzua. Aurten “Urogallo 
Hiri Udalekua eta Kanpaketa” 
izeneko proiektua aukeratu da, 
Astorgako eta Ponferradako 
Cáritasek eskatuta. 
60 neska‑mutil hartu zituen 
ekainean astebeteko udaleku 
batean eta uztail osoko hiri 
udalekuan.

ELkaRtasuNa

2013KO
ZENBATEKOA

2014KO
ZENBATEKOA

44.764 49.000 

PUNTU ARDURATSUAK

asPaNovas

EDP Fundazioak eta ASPANOVAS 
Fundazioak kontratu bat sinatu 
zuten Barakaldoko Gurutzetako 
Ospitaleko haurren unitate 
onkologikoan musikoterapia 
eta barre terapia tailer batzuk 
eskaintzeko hango ume 
gaixoentzat.

Gainera, EDPk puzgarriekin eta 
helmugako arkuarekin kolaboratu 
zuen ASPANOVASen haurrentzako 
jai batean, minbizidun umeek eta 
familiek elkar ezagutzea eta aldi 
berean gizarteari gogoraraztea 
helburu zuen egun batean.

kaNtaBRiako síNDRoME 
DE DoWN FuNDazioa
Kantabriako Síndrome de Down 
Fundazioak urtero egiten duen 
ongintzako egutegirako laguntza. 
2.200 ale atera ziren egiten 
diren jardueretako neska‑mutilen 
irudiekin. Egutegiaren 
dohaintzekin lortu zen diru 
guztia bideratu zen Kantabriako 
Síndrome de Down neska mutilen 
jarduerak finantzatzera.
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ARGITAlPENA

EDP Fundazioa

DISEINUA ETA MAKETAZIOA

Eteria Marketing y Comunicación, S.L.

lEGE‑GORDAIlUA

AS‑02466‑2015

2015eko uztaila



KONTAKTUA
EDP Fundazioarekin 

harremanetan jar zaitezke 
Memoria honen eta bere edukien 

inguruko edozein gauzatarako 
ondorengo helbide honetara 
mezu elektroniko bat bidaliz:   
contacto@fundacionedp.es



fundación




