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0101 Atzera begiratu eta 
Gaztenpresak 25 urte 
hauetan egin duen bideari 
erreparatzea harro 
egoteko modukoa da.
Kontakizun batzuk zenbakitan idazten dira, 
baina benetan garrantzitsuena protagonistak 
dira. Gaztenpresak, duela 25 urte bidea 
hasi zuenetik, 6.000 negozio baino gehiago 
sortzen lagundu du eta horiek 10.900 
pertsonari eman diete lana. Zorionez, milaka 
proiektu eta pertsona lagundu ahal izan ditugu 
eta urtez urte proiektu honen ilusioa eta 
indarra hazi egin dira, baita 25 urte hauetan 
gure lanean parte hartu eta ekarpenak egin 
ditugun pertsona guztiena ere. 

Gure historiak duen esanahiaren jakitun 
gara, sendotasunez, ausardiaz eta ilusioz 
eraiki baita. Elementu horiek funtsezkoak 
izan dira 1994an sortu zen ekimen hau 
sendotzeko. LABORAL Kutxako profesional 
boluntarioen talde baten beharrizan eta 
ikuspegi aitzindariari esker sortu zen,  lanik 
gabe zeuden inguruko gazteei laguntzeko, 

krisi ekonomikoko eta langabezia-maila 
handiko egoera batean, batez ere gazteen 
artean. Denbora honetan guztian, gure 
gizartearen erritmoan aurrera egiteko eta 
eboluzionatzeko gai izan gara. 2009ko 
krisiaren pareko erronkak onartuz eta 
gaindituz joan gara eta horrekin batera, gure 
zerbitzuak eraldatuz. Urte hauetan zehar, 
eskaerek aukera bat eman diete gazteei zein 
ideia bideragarri bat duen pertsona orori, 
mikroenpresei eta start-up-ei. 

Hazten eta dimentsio handiagoa hartzen joan 
gara, izaera ekintzailea duen pertsona orori 
laguntzeko erreferentea izanez, pertsonak 
erdigunean jarriz eta haien proiektuekin 
lagunduz. 

Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan 
dugun presentzia hasieratik ekintzailetza 
sendotzeko hartutako konpromisoaren 
erakusgarri da. Gure misio eta helburua 
funtsezkoa da berriro ere, Covid-19aren 
krisiak utzitako egoerari aurre egiteko, 
nabarmen kaltetu baititu ekonomia eta 
enplegua. Ekonomia- eta gizarte-sareak 
krisi oso azkarra eta larria izan du, eta une 
honetan birkokatzea eta krisitik ateratzeko 
eta indarberritzeko bideak bilatu behar dira.

lehendakariaren
gutuna



Horregatik, gure historian zehar egin izan 
dugun bezala, Gaztenpresak ere eragile eta 
palanka izan behar du egoera horretatik 
sortuko den ekosistema ekintzailea aktibatzeko. 

Eragile dinamizatzaile eta katalizatzaile gisa 
parte hartu behar dugu, zubiak eraiki, sareak 
ehundu eta esperientziak partekatu. Sortu 
ginenean bezala, gaur egun garenaren 
oinarrian diren balioetatik abiatuta, 
harremanetarako eta elkarlanerako formula 
berriak sortuz eta ezarriz. 

Aukerak eskainiz, ideiak, talentua eta 
finantzaketa bateratuz, proiektu bideragarriak 
sortzeko eta pertsonentzako enplegua eta 
etorkizuna sortzeko. Arrakastak, lorpenak, 
akatsak eta ikaskuntzak partekatuz. Azken 
batean, pertsonen eta gizartearen bizitza 
hobetzen lagunduz. 

Horrela sortu ginen eta gure misioa izaten 
jarraitzen du, Fundazioaren benetako balioa 
eta lekukoa. Zalantzarik gabe, Gaztenpresa 
osatzen dugun guztiontzat pribilegio handia 
da.
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Ibon Urgoiti Uriarte. 
Gaztenpresaren Patronatuko lehendakaria
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25 urte baino 
gehiago

Aurreikusita geneukan 2020 ospakizun-
urtea izatea. 

Izan ere, 25. urteurrena horretarako arrazoi 
nahikoa zen, baina ezin izan zen ospatu. 
Ospakizunerako aurreikusitako data ekainaren 
4a zen eta, orduan, pertsonen kontzentrazioak 
debekatuta zeuden. Gainera, bizitzen ari ginen 
guztia zela-eta, aldartea ez zen oso ona eta 
erabaki genuen ospakizuna bertan behera 
uztea. 

Hala eta guztiz ere, lan handia egin zen, 
lerro gutxi batzuetan, 25 urtetan bizitakoa 
kontzentratu ahal izateko. Horretarako, 
lau pertsona zoragarrien interesik gabeko 
laguntza dugu: Josean Andreu, Jon Emaldi, 
Ramón Sanchez eta Iñaki Montes.



Gaztenpresa laguntza handia izan da niretzat. 

Besteek sinesten ez zutenean, beti lagundu izan 
didate 12 urte hauetan.

Ni ezagutu eta nire negozio-eredua ezagutu zuten, 
behar nituen tresnak bilatuz.

Beti lagundu didate profesionaltasunez eta 
enpatiaz. Haiek gabe, seguru asko, ezin izango 
nuen nire negozioan aurrera egin.

Eguneroko
lana

Gaztenpresa izan zen nire haize-orratza, negozio-
ideiaren norabide ona markatu zuena, nire buruan 
bullatzen eta nire bihotzean taupatzen zuena. 

Hasieran oinarriak jarri zituen eta St. Tropezi 
hegoak eman zizkion aireratzeko eta gaur egun 
hegaldia mantentzeko. Benetan eskertua.

Amets
betea

Guretzat, Gaztenpresa laguntza bat izan da, 
ez bakarrik jardueraren hasieran, baizik eta 
haiengana jotzen dugu behar dugun guztietan, 
guk kudeatzen ez dakigun alderdietan lagun 
diezaguten. 

Behar izan dugunean beti egon dira elkarrengandik 
hurbil, eta batez ere iaz, COVID 19ren ondorioz izan 
ditugun arazo guztiekin. Gaztenpresa proiektuan 
izan duten inplikazio pertsonala da nabarmendu 
beharreko zerbait. Mila esker eta ZORIONAK 25 
urte hauengatik. Horrela jarrai dezazuela denbora 
gehiagoz!

Hobetzeko
gogoa

María Uranga
Irudi-aholkularitza

Amaya Albaina
St. Tropez Bidaiak

Eva Hernández y Juan Carlos Caro
Zelai Txiki jatetxea



1994
1995-2000

• 1995 Bizkaia osora hedatzen da. 
• 1996 Gipuzkoan ezartzen da.
• 1999 Araban ezartzen da. 
• 2000 Nafarroan ezartzen da.

Ideiaren jaiotza: Bizkaian 1983an gertatu ziren 
uholdeen ondorioz, Bilboko Cáritas eta Laboral 
Kutxako boluntarioak elkarlanean hasi ziren 
ukitutako enpresa eta saltokiei laguntzeko.  

Elkarlana aitzindaria izan zen eta, 1994an, Ezke-
rraldera eraman zen, zenbait industriek itxi ostean 
sortutako gizarte-egoeran laguntzeko eta gazteen 
langabezia handiari erantzuteko.  Horrela jaio zen 
Gaztenpresa programa. Ideia-lehiaketa bat antola-
tu zen eta 7 enpresa jarri ziren martxan. 

2.ETAPA 
HEDAPENA

1. ETAPA HASIERAK

Kolaboratzaile berriak integratu ziren 
Gaztenpresa fundazioa sortu zen 2003ko irailean: 
• Babes hobea autoenplegurako. 
• Zerbitzuaren hobekuntzak. 
• Taldearen egituraketa .
• Jardueraren etengabeko hazkundea 2009ra 

arte, 510 enpleguren sorkuntzarekin.

3. ETAPA
FUNDAZIOAREN 
SORKUNTZA

2003

0101

Gure 
historia
Mugarri nagusiak



9

• Accesos a fondos europeos. 
• Nuevo modelo de atención. Formación, 

financiación y mentoring.
• Aplicación de mejores prácticas europeas.
• Reconocimientos europeos.

• Gizarte-aldaketa: Ekonomia digital berria.
• Estrategia digitala, erabiltzailearen 

esperientziaren hobekuntza.
• Ekintzailetza-ekosistema berritzailea eta 

start-upak sortzea.
• 5.986 enpresa eta 10.857 enplegu sortzea 

lortu arte.  

2014-2019

5. ETAPA
ZERBITZUAREN 
ERAGINKORTASUNA 

6. ETAPA
DIGITALIZAZIOA

2009-2013

• 2009ko krisialdiak eragin zigun. “Gehiago egitea 
gutxiagorekin”.

• Kudeaketa koordinatua eta integratua 
LABORAL Kutxako kudeatzaileekin.

• Babesa mikroenpresa gazteentzat.
• Laguntzen jarraitzea momentu zail batean.  
• Parte-hartzea Europako Ekintzailetza-

sareetan.

2020
4. ETAPA
KRISI
EKONOMIKOA



1. ETA 2. ETAPAK
• Bereizitako proiektu gisa erakusten da, 

zeinean LABORAL Kutxa ia-ia aliatua de.

• Anagramen eta elementu grafikoen aldaera 
anitz erabiltzen ditu.

• Garrantzia handia hartzen du LABORAL 
Kutxaren Gazte telefonoak.

3. ETAPA
• Ikuspegi berria: Gaztenpresa 

proiektu bateratuaren etorkizuneko 
jasangarritasuna bermatzea. 

• Hasiera-hasieratik txertatzen ditu 
honako elementuak: “lean” egiturako 
planteamendu bat, aldakorra 
eta gutxienekoa; berrikuntza-
helburuak urteko planean; mentoring 
kontzeptua eta deszentralizatutako 
gobernantza bat baina adostasun-
maila altuen eskakizunarekin. 

• Jarraitzen da bereizitako proiektu 
gisa aurkezten. Baina aurrera egiten 
da identifikazio-elementu grafiko 
komunen erabileran.

• LABORAL Kutxaren Gizarte-laneko 
proiektu gisa identifikatzen da 
eta horrek bulegoetako ohiko 
jarduerarengandik bereizten du.

• Hasi zen marka bateratzen LABORAL 
Kutxaren elementu grafikoekin 
(kolorea, plaka korporatiboa, 
irudi harrigarriak, banku-kode 
tradizionalen desberdinak, irudiaren 
azpiko testuak), anagrama 
berbera aplikatuz (giltza berdea) 
Gaztenpresaren logo bereiziari 
(orduan “m”-rekin). Garrantzia handia 
ematen zaie aliatuei.

0101

Komunika-
zioaren
Bilakaera
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4. ETA 5. ETAPAK
Komunikazio-ikuspegiaren erabateko 
aldaketa:

• Balioa eskaintzen duten eta 
jarduera berrien sorkuntza-
erritmoa mantentzea lortzen duten 
ekintzaileei arreta emateko eredu 
berria, aurrekontu-aukera txikiagoak 
gorabehera.

• Fokua mikroenpresa gazteei 
laguntzean jarri da. Baita horien 
finkapenean ere

• Lankidetza-eredua Europako 
funtsekin eta eragileekin

• Gaztenpresaren erabateko 
integrazioa bulegoetako jardueran. 
LABORAL Kutxa/ Laboral 
Kutxaren gainerako produktuekin 
integratutako jarduera bat da. Beste 
zerbitzu bat.

• Linea grafiko bera erabiltzen da 
(pertsonak gehitzen dira) eta 
Gaztenpresaren anagrama bereizia 
desagertzen da.

6. ETAPA
• Balioa eransten duten mezu 

zuzenagoak eta erabilgarriak. 
Komunikazioan integratzen 
dira Gaztenpresaren proiektu 
ekintzaileak.

• Gaztenpresak proiektuaren 
garapen-fase guztietan laguntzen 
dizu.  

• Gaztenpresa LABORAL Kutxan 
erabat integratzen jarraitzen da.



{

5.986
Sortutako enpresak

10.857
Sortutako lanpostuak

IMPAKTUA 
25 urte hauetan

0101

174.324
milioi euro
finantziazioa

21.565
eskaerak

1.078
enpresak 
finkapena

1.246
tailerrak
egindakoak

153
harremanak
mentoring-a

7.669
PRO kontsultak
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GJH
Jarraitzen 
ditugun 

0101

Zer egiten dugu?

17
5

10
8

Norentzat?

Lan duina eta hazkunde 
ekonomikoa sustatzea.

Gazteen kolektibo 
zaurgarriari lagunduz 
bere negozio-ideiak abian 
jartzen,  
desberdintasunak 
murrizten lagunduz.

Nola?
Autoenplegua babestearekin 
konprometitutako entitateen 
arteko aliantza-sare baten 
eta elkarrekiko lankidetzaren. 
bidez 
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SAN PRUDENCIO 
FUNDAZIOA : (2010) 

Finalistak Enpresa 
Jardunbide Egokientzako 

sarietan. 

CORRESPONSABLES 
FUNDAZIOA:  (2010)  

“Gestiona-t en Gaztenpresa” 
proiektuarengatiko saria 

2010ean.

EUSKALIT - CLUB 400 
(2010) 

Finalistak Berrikuntza 
Jardunbide Egokientzako 

sarietan.

BIOTZA 
SARIAKEKINTZAILE 

SARIA      
2009-2010

0101

Aintza-
tespenak



EUSTART UP SARIA 
(2017) 

Ekintzailetzaren 
sustapenean ekarpenik 

handiena egin duen 
enpresari emandakoa.

EMAKUME 
ZUZENDARI 

ONENAREN SARIA 
(2015)

AMPEAk emandakoa 
((Arabako emakume 

profesional eta 
enpresarien elkartea).

GIORDANO 
DELL´ AMORE 

MICROFINANCE GOOD 
PRACTICES EUROPE 

AWARD (2014) 

YOUTH BUSINESS 
SPAIN MENTORING 

HARREMANIK 
ONENARENTZAKO 

SARIA (2017)
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NORTZUK SOSTENGATZEN DITUGU:

• Pertsona ekintzaileak, haien adina 
zeinahi delarik ere. 

• Garapen-proiektuak dituzten 
mikroenpresa gazteak. 

• Laneratzeko eta gizarteratzeko 
zailtasunak dituzten kolektiboak. 

• Kultura ekintzailea sustatu nahi 
duten erakundeak. 

0101

Gure xedea 
da enplegua 
sustatzea eta 
finkatzea enpresen 
sorkuntzaren 
bidez.

Gaztenpresa Fundazioa 
LABORAL Kutxaren zeregin 
sozialaren zati da.

Pertsonengan eta 
ekintzailetzaren 
eraldatzeko boterean 
sinesten dugu; horrez 
gain, uste dugu oso 
garrantzitsua dela 
enpresen sorkuntzaren 
bidez eraginak 
sorraraztea. gure 
ingurunea hobetzeko.

• GURE TALENTUA: BOLUNTARIOTZA 
Euren borondatez eta modu 
eskuzabalean fundazioari laguntzen 
dioten pertsona taldeak. 

• Boluntarioen parte bat korporatiboa 
da (% 51), hau da, Mondragon 
Korporazioaren enpresaren batean lan 
egiten duten pertsonak dira, batez ere 
LABORAL Kutxakoak, eta beste partea 
Gaztenpresari atxikitako pertsonak dira 
(% 49).

Inma Ramos.  
Gaztenpresako zuzendaria

Iñaki Elortegi.
Gaztenpresako boluntarioa

Gaztenpresa 
taldea



Gaztenpresa 
taldea

PATRONATUA KOORDINAZIO
OROKORRA

DNA GAZTE
BULEGOEN SAREA

LERRO BEREZIA

MENTORING
YBS

BERRIKUNTZA

ALIANTZAK



0202

Covidaren 
eragina

2020 urte ez-ohikoa izan da, Covid-19a eta 
bere ondorioak direla-eta, salbuespenezko 
urtea izan delako; hain zuzen ere, martxoaren 
13tik maiatzera arte, itxialdian egon ginen, 
ziurgabetasuna gailentzen zen, kontsumo-
ohiturak aldatu ziren eta krisialdi sakona bizi izan 
zuten, besteak beste, Gaztenpresa posizionatu 
egin den negozio tradizionalek.

Horrek guztiak ondorio desberdinak eragin 
dizkio Gaztenpresari: 

Ekintzailetza-jarduera geldiarazi egin da. 
Argitaratutako informazio ororen irakurketa eta 

laguntza dagoeneko lagundutako enpresei diru-
laguntzak zein finantzaketa berria eskatzeko.

Ekintzaileei laguntzea negozioen egoerak 
eragindako shocka eta ziurgabetasuna kudeatzen.

Lehentasuna sortutako enpresei eusten laguntzea 
bilakatzen da. 

Gaztenpresaren jarduera bera ere berrasmatu 
behar da lehentasun berri horri aurre egiteko.

Bertan behera uztea 25. urteurrenarekin lotutako 
jarduera oro.

Asko lan egin da eta errealitate berrira egokitu gara, 
besteak beste, urrutitik lan eginez, linean elkartuz 
edo webinarren bidez eskainiz prestakuntza.



Enpresa-finkapena izan da nobedade 
nagusietako bat. Berariazko programa 
bat diseinatu zen dagoeneko lagundutako 
enpresei arreta emateko eta honela izendatu 
zen: “#jarraitzekoberritzen”.

Webinar batzuk diseinatu ziren negozioak 
linean kokatzeko, diru-zaintza kudeatzeko 
eta gaitasun batzuk hobetzeko edo 
negozioak berriz diseinatzeko. 

Kultura Ekintzailea Sustatzeari dagokionez, 
presentzia mantendu da, batez ere, 
ekitaldi askotan, linean eta, horrekin 
batera, lehiaketak mantendu egin dira ia-ia 
unibertsitate guztietan.

Web-plataforma berri baten garapenean lan 
egin da, proiektu ekintzaileen segimendua 
egin ahal izateko.

2020an jasotako eskaeren kopurua 2019ko 
jardueraren % 64 da.

Sortutako enpresei erreparatuz, 256 enpresei 
eman diegu babesa; horietatik, % 13,6a 
migratzaileek kudeatzen dituzte eta % 16a 
negozio-eskualdatzeak dira.

19

Berrazmatzeajarraitzeko
Aurrera
jarraitzea
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PROGRAMAK 

0303
256
Enpresak sortuta

504
puestos creadosARABA   67

BIZKAIA 134

GIPUZKOA   23

NAFARROA   32

GUZTIRA 256

ARABA 125

BIZKAIA 267

GIPUZKOA   56

NAFARROA   56

GUZTIRA 504

%2 
NEKAZARITZA
ABELTZAINTZA

%20
MERKATARITZA

%75 
ZERBITZUAK

%3 
INDUSTRIA

JARDUERA SEKTOREA

SASOI JURIDIKOA

Sortutako lanpostuak 

%80 E. indibiduala %20 Sozietateak 

ENPRESAK 
SORTZEA

25% Koop 75% SM



{

Autoenplegua sustatzea langabezian 
edo langabezian egoteko arriskuan 
dauden pertsonentzat.

Prozesuak ekin nahi duen pertsonaren 
identifikazioa eta garapena aurreikusten 
ditu, baita horren merkatuaren 
errealitaterako egokitzapenaren 
azterketa ere, bere egoeraren arabera 
egokienak diren autoenplegu-
aukerak zehazteko eta proposatzeko 
helburuarekin.

Sorkuntza
Helburua

ZURE PROIEKTUA ABIATZEN 
DUZUNEAN, HASIERATIK 
AMAIERARA ARTE GAUDE 
ZURE ONDOAN.

Langabezian, lana galtzeko arriskuan edo 
lan-prekarietateko egoeran dauden eta bere 
enpresa sortu nahi duten pertsonei. 

Euskal Autonomia Erkidegoan eta/edo 
Nafarroan bizi diren edo negozio bat sortuko 
duten pertsonei.

Nori dago
zuzenduta 39

%58

%3

%84

%42

%97

%16

LAN EGOERA

GIZONAK EMAKUMEAK

BATEZ 
BESTEKO
ADINA

LANGABEAK

IKASKETA MAILA

ENPLEGUA 
HOBETU

UNIBERTSITATEKO 
IKASKETAK

BESTE IKASKETAK 
BATZUK

PERTSONA EKINTZAILEAREN PROFILA

21



PROGRAMAK 

0303
FINANTZIAZIOA Batez besteko inbertsioa enpresa 

berriak abiatzeko.

74.993€ 
BATEZ BESTEKO INBERTSIOA

Enpresa-proiektua gauzatzeko beharrezkoa den 
batez besteko mailegua.

36.039€ 
BATEZ BESTEKO MAILEGUA

174 mill €
FINANTZIAZIOA

7.459.999 €
FINANTZIAZIOA

207

Laguntza finantzaketa-plan bat egiteko, 
proiektuaren premiak aztertzeko eta 
finantzaketa-iturririk egokienak eta merkeenak 
ezartzeko. 

Baldintza bereziak dituen finantzaketa lor 
daiteke eta ekiteko berariazko finantzaketa-
hitzarmenak balia daitezke: Europako Inbertsio 
Funtsa, Elkar Bermatzeko Sozietateak, Gizarte-
ekonomiako Entitateak.

EMANDAKO 
KREDITU

2020 AN

2020RA ARTE



Alarma-egoerak eragin zuen etenaldiaren ondorioz 
eta lehenengo uneko shockaren ostean, erabaki 
zen enpresei laguntzea “premiazko” gauzetan lan 
egiten: beharrezko neurriak abian jartzea egoera 
ekonomiko larria arintzeko. 

Denbora horretan, erabaki genuen Finkapen-
programa berriro ere diseinatzea, balio erantsi 
handiagoa emateko eta “susperraldi” egoerara 
itxaroteko. Horren guztiaren ondorioz, erabaki zen 
finkapen-programan egiten ziren ekintzak eraldatzea, 
mentoringa barne. 

Enpresa txikiak Covid-19aren krisialdiarengandik 
babestu nahi genituen, bere jarduera eta enpleguen 
jarraitutasuna bermatuz. 

Online saioak egin genituen onuradunei laguntzeko 
negozioaren egoeraren gaineko diagnostikoa egiten, 
ekintza-plan bat egiten eta horren ezarpena abian 
jartzen.

Horregatik, #jarraitzekoberritzen, programa abian 
jarri genuen, urte osoan zehar eraiki eta birmoldatu 
egin duguna.

PROGRAMAK 
FINKAPENA
MENTORING

0303
ALDAKETAK FINKAPEN ETA 
MENTORING PROGRAMAN



PROGRAMAK 

0303
HELBURUA:

Hasiera batean, plan honen helburua zen, 
hainbeste albiste negatiboren artean, mezu 
positiboak ematea eta egoera zail horren 
aurrean geldirik geratzen ez ziren pertsona 
borrokalari horiek identifikatu ahal izatea. 

Covid-19aren ondoriozko alarma-egoera amaitu 
ostean, bere negozioen jarduera berriz ere 
abian jartzeko prestatu behar ziren pertsonei 
laguntzea. 

NORI DAGO ZUZENDUTA: 

Funtzionamenduan dauden negozioak dituzten 
pertsonei edo alarma-egoerak negozio horiek 
irekitzea eragotzi dien pertsonei.

PROGRAMAREN FASEAK:

1. Fasea: ERREFERENTEEN BILAKETA

2. Fasea:  ERRONKA: KONTATU ZURE KASUA

3. Fasea:  PREMIEN ZUNDAKETA

4. Fasea: EKINTZA-PLANA

FINKAPENA
MENTORING



2. FASEA

ERRONKA: KONTATU ZURE 
KASUA:

• Fase honetan, lehiaketa bat 
egiten da, zeinean enpresek 
azaltzen duten nola egokitu 
diren egoera berrira.

• Aurkeztu ziren 18 ekimen eta 
horiek guztiak argitaratu ziren 
gure sare sozialetan.

HAUEK IZAN ZIREN IRABAZLEAK:

1. IDOIA KATIUSKA

2. ZIRCUGINTZA

3. KOPAS

4. PRADOGS
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1. FASEA
• #JarraitzekoBerritzen programaren barruko:

• Itxialdian zehar lan egiten jarraitu ahal izateko 
bere jarduera egokitu duten ekintzaileak bilatzen 
dira. Proposatzen zaie sareetan bere esperientzia 
argitaratzea, beste ekintzaile batzuentzat 
eredugarria izan daitekeen jardunbide egokia 
islatzeko.  



3. FASEA: 

ZUNDAKETA ENPRESARIEI:

Ekainean, pandemiaren bilakaera 
ikusita, erabaki genuen zundaketa 
bat egitea, zuzenean baloratu 
ahal izateko azkenengo urteotan 
Gaztenpresan babestu genituen 
enpresen egoera.  Horren emaitzak 
hurrengo infografian ikus daitezke.

PROGRAMAK 

0303
FINKAPENA
MENTORING



DIAGNOSTIKOA:

Helburua zen jakitea pandemiak nola eragin zien 
bere negozioei, zein neurri hartu zituzten, zein 
laguntza eskatu zituzten eta zeintzuk ziren bere 
kezkak. Inkestaren ostean, elkarrizketa pertsonala 
egiten da pertsona bakoitzarekin, informazioa 
egiaztatzeko eta gehiago biltzeko diagnostikoa 
egiteko. Egiaztatzen diren puntuak hauek dira:

• Artatutako enpresariaren eragin psikologikoa.

• Hartutako neurriak nahikoa izan direnaren 
azterketa.

• Kontsumo-ohituren aldaketak bere negozioan 
izandako eragina.

• Negozioaren egoera etorkizunari aurre 
egiterakoan.

EKINTZA-PLANA:

Aurreko diagnostikoan oinarrituz, 
pertsonalizatutako ekintza-plan bat garatzen da, 
hurrengo bideetako bat jarrai dezakeena.

Enpresa ukituta bazegoen, mentoring hori 
esleitzen zitzaion SOS Mentoringen bidez, 
laguntza eskaintzeko.

Enpresa ukituta badago baina berreskuratu ahal 
bada edo linea berria edo jarduera-aldaketa 
txertatu behar badu: Aholkularitza esleitzen zaio.

Enpresa ukituta badago berehalako konponbiderik 
gabe: Ixten laguntzen zaio.

SOS MENTORING:

Helburua da gure mentoreen erkidegoko 
esperientziadun pertsona batek ekintza-plana 
burutzen laguntzea.

Horretarako, gure YBI eta YBSeko bazkideen 
esperientzia baliatu dugu. 

Mentoring harremanak urte osoan zehar 
formalizatu dira.

4. FASEA:  EKINTZA-PLANA

27



0303
PROGRAMAK 
FINKAPENA
MENTORING



29

ADIERAZLE 
NAGUSIAK

40
TAILERRAK
EGINDAKOAK

5
TAILERRAK
FINANTZARIOAK

7
TAILERRAK
ESKUMENAK

8
TAILERRAK
MENTORING

9
TAILERRAK
DIGITALAK

9 1. FASEA: 
ERREFERENTEAK

18 2. FASEA: 
ERRONKA

1.200 3. FASEA: 
DATUAK BILDU

4. FASEA: 
JASOTAKO 
ESKABIDEAK

584

28
DIAGNOSTIKOAK
EKINTZA-PLANAK

407
TRAMITAZIOA
ELKARGIS-ICOS

156
PROIEKTUAK
AHOLKULARITZAN

19
HARREMANAK
MENTORING

978
CONTSULTAK
CONSULTING PRO

150
TAILERRETAKO 
PARTE-HARTZAILEAK

11
TAILERRAK
BARNEKOAK111

TUTORETZAK
PERTSONALIZATUAK

10,8
MILIOI EURO
ELKARGIS-ICOS



0404

Kultura 
ekintzailea 
sustatzea

Fundazioaren helburuetako bat da 
gazteen artean kultura ekintzailea 
sustatzea. 

Laguntza ematen diegu kultura 
ekintzailea sustatu nahi duten 
unibertsitate, lanbide-heziketako 
zentro, enpresa eta entitate guztiei. 

Ekitaldietan parte hartzen dugu, 
ekintzaileei fundazioaren lanaren 
berri emateko, ekintzaileen adina 
gorabehera. 

2020an, hitzaldietan eta ekitaldietan 
parte hartu da eta horietako asko online 
formatuan egin dira.
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ChangemakerLAB II sari-banaketa Arrasaten.

BCC-ko taberna baten kudeaketari buruzko prestakuntza.

PREUNICA-Merkataritza Ganbera lehiaketaren finala.

Laugar eta Gaztenpresaren aurkezpena Space Bilbaon.

EHUn finantziazioa eskatzeko moduari buruzko hitzaldia.

Start Innova Educan parte hartzea.

Lanbideren prentsaurrekoa.

Cita Emprenderen parte hartzea Tabakaleran.

MBAe3 masterraren amaiera eta ikasturte berriaren hasiera.

B-Venture biltzarra.

Changemker lab programaren hasiera – 3. edizioa.

Finantzaketari buruzko hitzaldia, Ekintzailetza Astearen 
barruan. Streaming bidez egiten da DEMAren egoitzan eta 
SAREKIN sarearen barruan.

GE-MBAe3 sarien deialdiaren hasiera.

Global Innovation Day, berrikuntza-azterketari buruzko 
inkestan parte hartzea.

Lanbideren enplegu-biltzarra.

Master MBAe3 sari-banaketa.

1001
02
03
04
05
06
07
08
09

11
12

15
16

2020KO EKITALDIAK 

13
14



Mondragon Unibertsitateak garatutako eta 
unibertsitateko fakultate desberdinetako 
ikasleei zuzendutako diziplina anitzeko 
ekintzailetza-programa, modu praktikoan 
ekiten ikasteko xedearekin.

Programaren helburua da, gazteen artean, 
talde ekintzaileen garapena eta bilakaera 
sustatzea, horrela enpresen sorkuntza 
bultzatzeko. 

Ekimena MTA metodologian oinarritzen da 
(Mondragon Team Academy) eta funtsezko 
bi ezaugarri ditu: diziplinartekotasuna, 
diziplina desberdinetako parte-hartzaileen 
jatorriagatik, eta kokapen-aniztasuna, 
Mondragon Unibertsitateko fakultate 
desberdinak konektatzea ahalbidetzen 
diguna. 

Formatua “bootcamps” da; lantegi trinko 
hauek egun bat edo egun bat eta erdi 
irauten dute eta, horietan, teoria eta 
jarduerak partekatzen dira, gaian adituak 
diren pertsonen eskutik, horrela proiektuei 
aplikatzeko.

1. SARIA 

ORIT- APP janaria trukatzeko.

2. SARIA 

REPERA- aukera bat fruta eta 
barazkientzat.

3. SARIA

BIPENS- eguneroko janariaren eta 
hezkuntzaren arteko fusioa.

CHANGEMAKER 
LAB

KULTURA 
EKINTZAILEA 
SUSTATZEA

0404

• LEHIAKETAK
• SARIAK



Ekimen hau Cámara Bilbao University 
Business Schoolek antolatzen du 
Gaztenpresarekin lankidetzan eta bere 
helburua da batxilergoko ikasleak enpresa-
mundura hurbiltzea. 

Hortaz, lehiaketa bat antolatzen da, 
ikasleek marketineko eta ekintzailetzako 
proiektuak garatzeko. 

Aurten, Euskadi osoko 40 ikastetxe, 
institutu eta ikastola baino gehiagoko 
2. batxilergoko 1.500 ikasle inguruk 

hartu dute parte eta horiek 300 proiektu 
aurkeztu egin dituzte. 

Proiektu irabazlea Leioako Claret 
Askartza ikastetxeko ikasleena izan da. 

PREUNICA Lehiaketa irabazi zuen 
proiektuak proposamen berritzailea 
aurkeztu zuen: ereduzko erabiltzaile 
oso konpleto baten sorkuntza eta 
komunikazio-estrategia egokia sare sozial 
desberdinen bidez.

PREUNICA
 LEHIAKETA

MBAe3 masterraren xedea da negozio-
proiektu berritzailea kudeatzeko gai izango 
diren liderrak prestatzea. Maila altuko 
prestakuntza espezializatua eskaintzen du 
ekintzailetzaren eta enpresen sorkuntzaren 
eta zuzendaritzaren eremuan. 

Bere prestakuntzan, ikasleak trebatzen 
dira negozio-aukerak identifikatzeko eta 
enpresa-ekimen arrakastatsuak abian 
jartzeko.  

Sariak MBAe3 masterrean garatutako 
proiektu esperantzagarri bat ikusarazi 
nahi du , gaitasuna duelako euskal 
ekintzailetzaren ekosisteman balioa 
eransteko. Proiektu hautagaiek eta 
irabazleek, gainera, Gaztenpresaren 
aholkularitza, mentoringa eta zerbitzuak 
jaso ahalko dituzte. 

4. PROMOZIOKO PROIEKTU IRABAZLEA: 

Gaztenpresa - MBAe3 Ekimen Ekintzailerik 
Onenaren Sariaren 2020ko edizioan, Shyncrica 
proiektua izan da irabazlea, Sara Mauleonek 
kudeatutakoa. 

Shyncrica istorioak kontatzeko misioarekin jaio 
da, markentzako eta horren bitartez markak 
ezagutzen dituztenentzako eduki baliagarria 
sortzeko. 

5. PROMOZIOKO PROIEKTU IRABAZLEA: 

Lehenengo saria Bee Agritech 
enpresarentzako izan da, erleak babesten 
dituzten eta ingurumen errespetatzen duten 
produktu eta zerbitzu bioteknologikoak 
produzitzen dituena.

Sariak lineako ekitaldi batean eman ziren.

MBAe3 SARIAK 
UPV/EHU
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Berrikuntza
WEB BERRIA

• 2020an, funtzionalitate 
berriak dituen webgune berri 
baten garapenean lan egin da:

• Mobile first garapena, 
esperientzia pertsonalizatua; 
edukiak erabiltzaileak modu 
didaktikoan gidatzen ditu 
ekintzailetza-prozesuaren 
fase guztietan.

• PWA-Progressive Web 
App funtzionalitateak 
dituzten mugikorrentzat 
diseinatutakoa (konexiorik 
gabeko nabigazioa, 
push jakinarazpenak eta 
mugikorreko ikono bat app 
bezala).



Web-PLATAFORMA:
Lineako laguntza ematea ahalbidetzen 
digun plataforma baten garapena:

Hori Saas OnCustomer plataformaren 
gainean garatuta dago. Aplikazio 
horrekin, prozesuetan oinarritutako CRM 
(Customer Relationship Management) 
bat izan dezakegu; horrez gain, baditu 
BPM (Business Process Management) 
eta IDP (Integrated Document 
Processing).

Bi sarbide-atari desberdinetan dago 
banatuta:

• Ekintzaileentzako ataria.

• Proiektu ekintzaileen 
tutorearentzako plataforma.

• Horrez gain, Gaztenpresaren 
webgunearen bidez sar daiteke, 
zehazki, gune pribatuan. 

• Ekintzaileak lineako orientazioa eta 
laguntza lor ditzake negozio-plana 
egiteko.

• 2020an, ekintzailearen ataria amaitu 
da eta tutorearen atariarekin 
konektatu da. Pilotuak 2021eko 
otsailean egiten hasiko dira.
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Urteko 
kontuak

AKTIBOA 2020 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 2020

AKTIBO EZ-
KORRONTEA 144.765 ONDARE GARBIA 528.659

PASIBO EZ-KORRONTEA 767.285
AKTIBO

KORRONTEA 1.430.144 PASIBO KORRONTEA 278.965

AKTIBO 
GUZTIRA 1.574.909 ONDARE GARBIA ETA

PASIBOA, GUZTIRA 1.574.909

EGOERAREN 
BALANTZEA 2020

* Eurotan adierazita.

Compliance politika



Galera eta irabazien kontua 2020
* Eurotan adierazita.

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2020

OPERAZIO JARRAITUAK

1. Jarduera propioaren sarrerak 921.506
     a) Promozio, babesle eta laguntzaileen bidez
eskuratutako sarrerak 643.740

     b) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 277.766
2. Salmentaren eta merkataritza-jardueraren beste
sarrera batzuk 12.759

2. Gastuak diru-laguntzengatik eta beste batzuengatik (440.434)
     a) Diruzko laguntzak (11.500)
     a) Diruz besteko laguntzak (428.934)

3. Jardueraren beste sarrera batzuk 722

4. Jardueraren beste gastu batzuk (298.475)
5. Ibilgetuaren amortizazioa (6.629)
6. Hornigaien gehiegizko kantitatea -

JARDUERAREN SOBERAKINA 189.485
7. Finantza-sarrerak -
8. Finantza-gastuak (18)

FINANTZA-OPERAZIOEN SOBERAKINA (18)
SOBERAKINA, ZERGEN AURRETIK 189.467
11. Mozkinen gaineko zerga -
ONDARE GARBIAREN ALDAKETA, EKITALDIAREN
SOBERAKINEAN AITORTUA 189.467

ERRAKUNTZEK ERAGINDAKO DOIKUNTZAK -

OSOKO EMAITZA, ONDARE GARBIAK EKITALDIAN 
IZANDAKO ALDAKETA 189.467

GAZTENPRESAk berariaz eta irmoki adierazi 

nahi ditu edozein delituren “tolerantziarik 

eza”, debekua eta aurkaketa; horrez gain, 

antolakuntzari aplikatu behar zaion zigor-

legeria betetzeko eskatuko du, betetze-

kultura hori hedatuz eta txertatuz bere 

sorrera-helburuetara eta bere jarduera 

osora.

GAZTENPRESAko eta bere ugazabako 

pertsona guztiak eta langile guztiak, finkoak 

zein aldi batekoak, behartuta daude politika 

honen betekizunak eta horrekin lotutako 

compliance penaleko kudeaketa-sistemaren 

betekizunak betetzera, onetsitako kode 

etikoa eta jokabide-kodea eta prebentzio-

prozedurak eta kontrolak barne.

Politika bera aplikatzen zaie gure negozio-

bazkideei, onuradunei, hornitzaileei eta 

Gaztenpresarekin arrisku penala izan 

dezaketen jardueretan parte hartzen duten 

hirugarrenei; horretarako, politika behar 

bezala jakinaraziko zaie.

Politika hau eta hori hedatzen duen jokabide-

kodea eskuragarri daude komunikazio 

publikorako bideetan (https://gaztenpresa.

org/es/).

Konpromisoak aukera ematen digu 

antolakuntzaren arrisku penalekiko 

esposizioa murriztea, baxuak baino 

handiagoak diren arriskuak kudeatuz; 

horrela, esparru egokia ezartzen da 

ezarritako compliance penaleko helburuak 

zehaztu, berrikusi eta lortzeko.

Antolakuntzak badu compliance penaleko 

organo bat, beharrezko baliabideak dituena 

eta ezarritako Betetze Penaleko Sistema 

diseinatzen, ezartzen eta kudeatzen duena 

eta horren eraginkortasuna egiaztatzen 

duena. Organo horrek erabateko gaitasuna 

eta agintaritza ditu bere funtzioa behar 

bezala egikaritzeko, sistemaren beharrezko 

segimendua eta kontrola eginez, horrela 

bere eraginkortasuna bermatu ahal izateko 

helburuen lorpenean eta etengabeko 

hobekuntzan.

Politika honen irismenean sartutako 

pertsona oro dago behartuta hori betetzera 

eta ez-betetzeren bat ekar dezakeen 

edozein egitate edo jokabide susmagarri 

jakinaraztera edo antzeman litekeen 

arrisku penal oro helaraztera. Horretarako, 

canal-etico@gaztenpresa.org da salaketak 

egiteko kanala; horren bidez, balizko ez-

betetzeez gain, eremu honen edozein 

konturen inguruko kontsultak eta zalantzak 

bidal daitezke. Kanala erabiltzen dutenak 

konfidentzialtasun osoz tratatuko dira eta 

ezingo dute inolako errepresaliarik jasan 

hori fede onez erabiltzeagatik. Jasotako 

kontuak ezarritako prozeduraren arabera 

bideratu eta kudeatu egingo dira.

Politika edo compliance penaleko sistema 

ez-betetzeak barne- eta/edo kanpo-

ondorioak izan ditzake eta horiek egitateen 

larritasunarekiko proportzionalak izango 

dira, berberak hartzaile guztientzat eta 

araudi aplikagarriarekin bateragarriak.

Compliance politika

Ibon Urgoiti Uriarte. 
Gaztenpresaren Patronatuko lehendakaria

37



— Zabalduko dizut?  — — Urraburu ederra zen, 

arrain-haztegikoa, baina bizkar mamitsua zeukan 

eta hain zegoen fresko, oraindik begiak diz-diz 

baitzituen.

— Badakizu zer egingo duzun erretiroa hartzen 
duzunean? —galdetu zion Kontxesik, ohiko bezero 

batek   — eta bai, zabal ezazu, mesedez.

—Erotu—erantzun zuen Mirenek burlari, larunbat 

goizetan arraindegian laguntzen baitzuen. —Ezin 
dut etxean imajinatu —gaineratu zuen. Bazekien 

aitari negozioaz arduratzea zenbat gustatzen 

zitzaion. Nolanahi ere, oraindik urte asko geratzen 

zitzaizkion lanean, erretiratu aurretik.

—Ontzi txiki bat erosiko dut  —Emakumeak, 

hari entzunda, barre egin zuen — Ontzi txiki bat, 
benetan diotsut.

— Ez al zaude nazkatuta hainbeste arrainarekin?

Urraburuaren ezkatak hegan atzeratzen ziren, 

ziztu bizian. Manuelek besteko eskarmentua duen 

norbaitek baino ezin du labana horrela erabili. 

Enplegu-plan hartan parte hartzera animatu 

zenetik mostradorean egun asko eman zituela 

pentsatu zuen, lantegietako tximiniak itzaltzen ari 

zirela zirudienean, eta jendearen gogoa ere bai. 

1983ko uholdeetan zerbait lokaztu zitzaien betiko. 

Garai hartan, Manuel gazte beldurti bat baino 

ez zen baina haren ustez, “Consulado de Bilbao” 

0707

Gaztenpresa 
kontakizunak

25 urte hauetan 
Gaztenpresa kontakizun 
asko sortu dira
25 urte hauetan Gaztenpresa kontakizun asko 

sortu dira.

Ia 6.000 proiektu sortzen lagundu dugu 

eta horien guztien atzean kontakizun bat 

dago:  hainbat arrazoirengatik egun batean 

urrats hori ematea erabaki zuten pertsona 

ekintzaileen kontakizunak, alegia. Askok 

beren eta beren familiaren bizitza hobetzeko 

eman zuten urratsa edo, besterik gabe, gehien 

gustatzen zaiena eginez zoriontsu izateko. 

Gogobetetasunez betetzen gaituzten eta 

aurrera egiteko eta hobetzeko motibazioa 

indartzen duten istorioak dira.

Kontakizun horietako batzuk ageri dira 

memoria honetan.



itsasontzia hondoratu zen gauean etorri zitzaion 

halabeharraren sentsazioa, bat-batean eta traizioz.

Beti gustatu izan zitzaion itsasontzi hura, 

itsasoaren mundua hiriaren erdigunera eramaten 

baitzion. Jaietan, sardina errearen usaina zerion, 

ontzigainean erretzen baitzituzten, jendeak 

dastatzeko. Orduak ematen zituen ontziaren 

profil bikainari begira. Urteetan zehar, itsasontzia 

Uribitarteko kaian amarratuta egon zen, Nerbioi 

itsasadarrean, Bilboko udaletxetik oso gertu. 

Ez zen nabigatzera irteten eta horretan Manuelen 

antza zuen; izan ere, Manuel lehorrekoa zen arren, 

itsasgizon zailduek bezain ondo zekizkien arrainen 

izenak. Manuelentzat, urtea bisiguekin hasten zen; 

martxoan antxoak lonjetan zeuden jada; uztailean 

sardinek parrillak alaitzen zituzten, eta hegaluzeak, 

berriz, marmitak; udazkenean, aldiz, olagarroa 

ahogozagarria zen.

Denbora arrainen joan-etorriaren bidez neurtzen 

ikasi zuen, eta badaki “Consulado de Bilbao” 

hondoratu zen gauean iritsi zitzaiola helduaroa. 

Gertakari horrekin laburbiltzen du uholde haien 

indar suntsitzailea. Itsasontziak amarrak hautsi 

zituen eta itsasadarraren alde batetik bestera 

kulunkatuz joan zen, animalia desorientatu bat 

bezala, bere tamaina jasan ezinik.

Uholdearen ondorengo urteak zailak izan ziren: 

Bilbo handia oso kaltetua geratu zen. Garai hartan, 

Caritas Bilbao eta LABORAL Kutxa lankidetzan 

ari zirela entzun zuen, kaltetutako enpresei eta 

saltokiei laguntzeko. Hori arrotz egin zitzaion Manueli, 

hark soldadura-ikastaro bat egitea eta metalaren 

sektorean lan egitea erabaki baitzuen.

Ez zen konturatu Bizkaiak eraldatu beharra zuela, 

industriaren oso menpe zegoen ekonomia batetik 

enpresa dibertsifikatuak eta balio erantsia zutenak 

izatera pasatzeko.

Denbora gutxira, Manuel galdara-fabrika batean 

hasi zen lanean, batxilergo garaitik gustuko zuen 

emakumearekin ezkondu zen eta bere alaba bakarra 

jaio zen, Miren. Sasoi haiek zoriontsuak izan zirela dio: 

Kabiezesen erositako etxea, arratsalde euritsuetan 

jogurt-bizkotxoaren usaina zeriola. Igandeetan 

Areetako edo Castro Urdialeseko hondartzara 

joaten ziren, eta berak, hondarretik, liluraz begiratzen 

zien zeruertzean ainguratutako itsasontzi handiei. 

Hainbesterako zoriontasuna, eta bazirudien betiko 

iraungo zuela. Hala ere, egun batean galdara-fabrika 

itxiko zutela esan zioten eta langabezian geratu 

zen. Hasieran, laster beste lan bat aurkituko zuela 

pentsatu zuen, baina ez zuen enplegu egonkor 

bat lortu. Ezkerraldeko fabrikak ixten ari ziren eta 

bera jokoz kanpo zegoela zirudien. Bere emazte 

Begoñari begietara begiratzen zionean edo Miren 

txikia besoetan zuenean, zoritxarreko sentitzen zen. 

Sarriegi joaten zen tabernetara, lantxo batzuetatik 

bizi zen, umore aldaketak izaten zituen eta Begoña 

“
“

Gaztenpresara joan 
gaitezke, haiek 
finantzatuko ligukete, 
eta prestakuntza 
eta aholkularitza ere 
izango genuke.
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desesperatzen zuen. Indargabe, beste hondoratze 

baten lekuko zen Begoña, bere senarraren 

hondoratzearen lekuko, hain zuzen.

1994an, Barakaldoko banku batean lan egiten 

zuen ezagun batek ideia-lehiaketa batez hitz egin 

zion Begoñari; enpresa-jarduerak sortzea eta 

gazteen artean autoenplegua garatzea sustatzeko 

programa bat zen. Ondoren jakin zuten urruneko 

senide gipuzkoar batek arrakastaz ekin ziola 

Gaztenpresari esker, LABORAL Kutxaren eta 

Bultz-lanen laguntzarekin (Caritasek sortutako 

aholkularitza-enpresa bat).

Hurrengo egunetan, Begoñak bueltak eman 

zizkion gaiari eta zer negozio mota ireki zezaketen 

zehazten saiatu zen. Arratsalde batean, Manuel 

Ternuako arrantzale batzuei buruzko dokumental 

bat ikusten ari zen bitartean, irtenbidea bururatu 

zitzaion. Ez du inoiz ahaztuko uda izan arren eta 

kanpoan argiak dir-dir egiten zuen arren, pertsianak 

jaitsita zeudela eta ilunpean zeudela.

—Manuel, ez zaitut arrantzale gisa ikusten —esan 

zion txantxetan, pantailara begira —, baina oso 
arrain-saltzaile ona izango zinatekeela uste dut. 
Beti gustatu izan zaizu itsasoarekin zerikusia duen 
guztia.

—Ni? Bai zera! —erantzun zion umore txarrez—Nik 
ez dut ezertarako balio.

Begoñari bihotza uzkurtzen zitzaion senarrari horrela 

hitz egiten entzuten zionean. Haren ondoan eseri eta 

konbentzitzen saiatu zen.

—Eta nondik aterako dugu dirua? —jakin nahi izan 

zuen Manuelek.

—Gaztenpresara jo genezake, haiek finantzatuko 
ligukete, eta prestakuntza eta aholkularitza ere 
izango genituzke.

—Gauza horiek beste mota bateko jendearentzat 
dira, Begoña, ez guretzat.

Bere horretan geratu zen eztabaida eta Begoña 

sukaldera joan zen, Mirenen urtebetetze tarta egin 

behar zuelako. Zortzi urte. Zein azkar pasatzen 

den denbora, xuxurlatu zuen. Bizkotxoa prestatu, 

hiru geruzatan banatu eta marrubi marmeladaz 

eta banillazko flanaz bete zuen. Gero, txokolatez 

estali zuen. Lacasitosekin tarta apaintzen ari zela, 

sukaldean sartu zen Manuel.

—Ederra geratzen ari zaizu —esan zuen, 

adiskidetzeko.

—Bai, halaxe uste dut —erantzun zuen Begoñak, 

egindako lanari begira —. Soineko bat eta zapata 
berri batzuk oparitu ahal izatea gustatuko 
zitzaidakeen, bere lehengusinaren jaunartzean 
estreinatzeko.

Gaztenpresa 
kontakizunak
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Manuel isilik geratu zen. Ardo botila 

bat atera zuen hozkailutik, eta 

edalontzi bat armairutik. Malkoz 

bete zitzaizkion begiak.

—Egin guregatik, mesedez. Nik 
badakit arrain-saltzaile bikaina 
izango zarela.

Kontxesik bere urraburua eta kilo 

erdi antxoa eraman zituen eta 

Miren eta bere aita arrandegia 

batzen hasi ziren. Betiko tabernan 

geratuta zeuden Begoñarekin, 

bermuta eta txibierro batzuk 

hartzeko. 

—Pena ematen dit zuk negozioarekin jarraitu 
nahi ez izateak. Negozioa kontsolidatzea kostatu 
zitzaigun eta Gaztenpresaren aholkularitza oso 
lagungarria izan zen, baina gogor egin genuen 
lan. Bezero finkoak lortu genituenean, berriz ere 
finantzaketa eskatu genien arrandegi hau hemen, 
erdialdean, irekitzeko…

—Berriro ez, aita. Mila aldiz kontatu didazu istorio 
hori.

—Baina garrantzitsua da zuk gure historia 
ezagutzea, balora dezazun. 2011n, krisi 
ekonomikoak kolokan jarri zuen lortu genuen 
guztia. LABORAL Kutxara eta Gaztenpresa 

Fundaziora jo genuen berriro, eta gure baliabideak 
optimizatzen eta aurrera egiten lagundu ziguten.

Mirenek ez zion moztu nahi izan. Bazekien zein 

harro zegoen bere aita arraindegi hartaz eta une 

txarrei aurre egiteko gai izan izanaz.

—Konponbide berriak eta diru-sarrerak lortzeko 
bide berriak bilatzen lagundu ziguten eta orduan 
bururatu zitzaigun etxez etxeko zerbitzua 
irekitzeko eta ostalariekin zuzeneko salmenta 
egiteko ideia.

—Eta nik web orriarekin lagundu nizun. Hasieran 
ez zenuen teknologia berriez hitz egin ere egin 
nahi — gogorarazi zion Mirenek, gozotasunez.

“

“

Konponbide berriak eta 
diru-sarrerak lortzeko bide 
berriak bilatzen lagundu 
ziguten eta orduan bururatu 
zitzaigun etxez etxeko 
zerbitzua irekitzeko eta 
ostalariekin zuzeneko 
salmenta egiteko ideia…
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—Bai, eta nik uste nuen negozioan parte hartuko 
zenuela baina arte ederren bidetik jarraitzea 
aukeratu zenuen. Horiek bai ikasketa arraroak —
gailendu zuen Manuelek, baina Miren umore onean 

zegoen eta ez zen minduta sentitu. 

itxi ostean ere, baina mostradore handi haren 

gainean ez zen ezer geratzen.

Nabari zen Begoña ile-apaindegian egon zela, ilea 

oso harrotua zuelako. Koadro grisdun soineko 

bat eta izokin-koloreko beroki nordiko alai bat 

zeramatzan jantzita. Haien zain zegoen terraza 

estalian, betiko mahaian.

—Eskatu ditut txibierroak.

—Ederto — erantzun zion Manuelek — gose pixka 
bat dut.

Miren ez zen eseri, tabernara sartu eta pakete 

bat opari-paperean bilduta zuela irten zen. Mahai 

gainean jarri zuen, eta orduan bai, eseri egin zen:

—Zuretzat da, aita.

Manuel hain zegoen harrituta, non keinu barregarria 

agertu baitzitzaion aurpegian: bekain goratuak, 

haur-begirada eta ahoa erdi zabalik.. 

—Ene bada — oparia ikusi eta mahai gainean utzi 

zuen — Zuk egin duzu?

“Consulado de Bilbao” itsasontziaren egurrezko 

erreplika bat zen. Mirenek akaberak aztertu eta 

irribarre egin zuen, pozik. Beharbada ababorreko 

aldea gehiago findu zezakeela pentsatu zuen bere 

artean, baina zimurdura hura ez zen sumatu ere 

egiten.

—— Eskultura tailerrean egin dut, aita. Bi bezero 
garrantzitsu lortu ditut. Urte zaila izan da baina 
orain honetatik bizi naitekeela uste dut. Nik 
ere bokazio ekintzailea dut, horixe ikasi baitut 
etxean, baina arraina saldu beharrean, eskulturak 
salduko ditut, eta niretzat onuragarriak izan 
daitezkeen tresna digital guztiak erabiliko ditut. 
Gaztenpresa Fundazioarekin harremanetan jarri 
naiz aholkularitza, enpresa-arloko prestakuntza 
eta finantzaketa eskatzeko.

—Finantzaketa?

—Bai, ondoko lokala erosi nahi dut, horrela leku 
gehiago izango nukeelako eta batez ere, argi 
gehiago izango nukeelako.

—Zer moduz dago David? —jakin nahi izan zuen 

Manuelek.
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—Gaztenpresako aholkularia? Ondo, kana 
gehiagorekin  —barre egin zuten hirurek —, eta zuei 
goraintziak emateko eskatu dit.

—Hari ere gutxi geratuko zaio erretiroa hartzeko 
— kalkulatu zuen Begoñak —. Badirudi atzo 
lagundu zigula arraindegiarekin.

—Eta begira, hogei urte igaro dira ia — erantzun 

zion Manuelek —. Garai hobeak dira orain. 2020a 
urte ona izango da: langabezia gutxi, aurreikuspen 
ekonomiko onak…

—Eta, bestela, berriro eskatuko dut laguntza.

Zerbitzari batek txibierroak eta hiru marianito gorri 

eraman zizkien.

—Begoña, emazkidazu zuk txibierroak. Ez ditut 
hatzak olioz bete nahi, artelan hau ez zikintzeko.

Hirurek barre egin zuten eta Begoñak, ama baten 

maitasunez, txibierro bat hurbildu zion senarrari.

 —Zuk ez duzu beste laguntza gehiagorik beharko, 
alaba — esan zion Manuelek —, une ona tokatu 
zaizu, esan dizut.

Topa egin zuten Mirenen tailerraren alde eta hiru 

marianito gehiago eskatu zituzten. Eguzkiak 

gogor jotzen zuen, abendua izan arren, eta beirate 

zabalak eta sabaitik zintzilik zeuden berogailuak 

zituen espazio hura berotzen zuen. Halako zoriona, 

eta bazirudien betiko iraungo zuela.

Taberna barruan, pintxoz betetako barra; bezeroak, 

mahaien inguruan bildurik; telebista, piztuta: Txinan 

agertutako birus bitxi baten berri ematen ari zen 

esataria, baina inork ez zion pantailari jaramonik 

egiten neguko larunbat oparo hartan.
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