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“L” da aurtengo GAZEkideei dagokigun 
letra. Plazer bat da guretzat “A”-tik hasi 

eta guri dagokigunera arte iritsi dela ikustea 
GAZEren historia. 

GAZEn sartu ginen lehendabiziko egunean, letra hau 
gure isla izango zela esan eta link hitza bururatu zitzai-

gun, GAZE link bat baita. Gu, zentro bakoitzeko ordezkari eta 

GAZEko kideok, link bat gara ikasle-munduarekiko. Halaber, 
gizartearekin ere badugu harremana, harekin egiten baitu-

gu lan. Linka gara eragile sozialekiko, unibertsitate eta 
goi-mailako zentroekiko, irakasleekiko, aldundiareki-

ko, kulturarekiko, errealitatearekiko… 

Laburbilduz, GAZE bizia da, GAZEk bizitzako 
alderdi errealei aurre egiten laguntzen 

digu! Harro gaude GAZEkideak izateaz!
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GAZEn aurten landutako gaiak:
Crowdlearning-a eta berrikuntza barnehartzailea
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Pertsona guztien artean ikastea-
ren eta pertsona guztientzako 
ikaskuntzaren ideia azaltzen duen 
kontzeptuari esaten zaio. Hori 
bide, ezagutzak eta gaitasunak 
giza elkarrekintza bidez parte-
katzen dira. Aipatu elkarrekintzak 
garrantzi berezia du gaur egun, 
informazio- eta komunikazio-tek-
nologia berriei esker. 

Pierre Lévy-k adimen kolektibo 
terminoa erabiltzen zuen gizar-
tean banatuta dagoen adime-
na deskribatzeko, gizarteko kide 
bakoitzak dituen ezagutza eta 
gaitasunez haraindi. Ildo horretan, 
esan dezakezu Crowdlearning-ak 
halako adimen-mota garatu nahi 
duela. 

Crowdlearning-aren azken hel-
burua ikaskuntza kolektiboa da, 
baita gai praktikoak azkar eta 
erraz ikastea ere. Modu horretan 
eta prestakuntza demokratiza-
tuz, pertsonek ezagutzak beren-
ganatzen dituzte euren inguruak 
eskatzen dienari egokituta, egu-
neroko bizitzako egoerei aurre 
egin ahal izateko. Izan ere, ez da 
unibertsitatean bakarrik ikasten; 

ikastearen kontzeptua harago doa 
eta ikaskuntza-interes berdinak 
dituzten pertsonak barne hartzen 
ditu (Santana; Rossini & De Luca 
Pretto, 2013), ezagutza erabil-
garriak eta behar espezifikoeta-
ra egokitzen direnak partekatzen 
dira eta. 

GAZEren testuinguruan, Crowd-
learning-ak guztientzako gune 
bat eskaintzen du edukiak eta es-
perientziak trukatzeko. Helburu 
nagusia ezagutzak areagotzea da 
eta pertsonei gaitasunak ematea 
egungo gizarteko erronkei aurre 
egin eta aldaketei aurrea hartu 
ahal izateko. 

Crowdlearning aplikazioen artean, 
besteak beste, “Flooq” eta “quea-
prendemoshoy” online platafor-
mak ditugu. Horietan, interesatzen 
zaion edonorentzat ikastaroak 
antolatu eta ezagutzak trukatzen 
dira.

Borja Luque,
Psikologian doktoregaia EHUn.

Crowdlearning-a
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       G i z a r t e  b e r r i k u n t z a ,  gizarte zientzietako konpetentzia akademiko modura.

Gizartearen errealitatea osatzen 
duten elementuen egoera dinami-
koaren barnean, non giza harrema-
netan berezkoak diren desadosta-
sunak sortzen diren, sormena eta 
ekimena eskatzen dira: ustekabean 
eta zalantzaren aurrean aldake-
ta iraunkor bat zuzentzea. Hau da, 
lanbide sozialen memoria uztartzen 
duen gizarte konplexu bati erant-
zutea, berrikuntza eta jarraikorta-
suna ezaugarri dituen ekintza ba-
tekin, egungo errealitateak jarritako 
erronkari helduz eta eginahal horre-
tan etorkizuneko proiektu baterantz 
abiatuz (Cifuentes, Patiño M.R. Lo-
pez Jimenez, C. I. 1998). 

Kontua da, aldaketa asimilatzea, al-
daketa eragitea eta aldaketaren au-
rrean beldurrik ez izatea (De Rober-
tis, C. 2003: 170-182). Horrenbestez, 
eragile jakin batzuez ari gara, gai 
direnak kaosari zentzua emateko, 
aldaketari aurre egiteko prozesua-
ri ekiteaz gain, prozesu horri aurrea 
hartzera eta hura hastera abiatzen 
direnak, beren burua garatuz eta 
prozesua baitaratuz (Kirby, D. A. 
2007:23). 

Horrenbestez, gizarte berrikuntza 
funtsezko balioa da gizarte-eral-
daketa sustatu asmoa duen ekint-
zaren barnean. Horri dagokionez:

Gaur egun, asmamen eta sormen 
handia behar da gure gizartean di-
tugun erronka sozial eta ingurume-
nekoak gainditu nahi baditugu [….] 
horren ondorioz, guztion anura lort-
zeko misio nagusia duten eragile 
guztiek […] berrikuntzarako gaitasun 
handiagoa beharko dute […] gizar-
te-eraldaketa eman dadin (Carreras 
Fisas, I. 2014). 

Hortaz, Unibertsitatetik, etorkizu-
neko eragileak prestatzen dituen 
erakunde modura, beharrezkotzat 
jotzen da, era berean, ikasleek arlo 
horretan trebetasunak baitaratzeko 
aukera izatea. Kontua da:

Berritzaileak izango diren eta beren 
jomugaren gaineko ardura hartuko 
duten gradudunak prestatzea […] 
modu horretan aukerak identifikat-
zeri dagokionez jarrera proaktiboa 
izango dute eta haiengan portaera 
ekintzailea garatuko da 
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       G i z a r t e  b e r r i k u n t z a ,  gizarte zientzietako konpetentzia akademiko modura.
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(Ibañez, A. San Sebastian, P. Fernan-
dez, I. Marigil, O. Iglesias A. 2010: 28-
29).

Badira informazioaren hartzaile huts 
diren profesionalak, egitura egonkor 
batean parte hartzeko prestatuak, 
`Status Quo´ egoera mantentzera 
mugatuak; horren aurrean, Unibert-
sitateak eginkizun argia du: 

Kultur aldaketa bultzatzea, ekintzai-
letzari edo espiritu ekintzaileari beha 
dagoen ikuspegi bat izango duena, 
ekimena, berrikuntza, auto-enplegua 
eta arriskua balioetsiko dituena. Uni-
bertsitateko ikasleen prestakuntza, 
beste gauza batzuen artean, gizarte 
moderno, lehiakor, integratzaile eta 
iraunkor baten eskakizunei erant-
zutera bideratu behar da (Palma, M. 
2011:79).

Ildo horretatik, berrikuntza aukera da, 
eta bere diagnosia gauzak hobetuko 
lituzkeen ideia bat, ideia hura gau-
zatzeko prest diren pertsona batzuk 
eta erakundeetatik ideia hori gara-
tu eta babestea ahalbidetuko duten 
baldintzak […] uztartzearen baitakoa 

da (Zabalza, M. A. 2003-2004:126).
 
Unibertsitatea, hain zuzen, ordezkat-
zen duen ezagutza hori sortzeko es-
pazio modura, gizarte berrikuntza 
bermatzeko bitartekoa izan behar da: 
artatzen diren komunitateetako pert-
sonen energia sortzaileak askatu eta 
birbideratzeko modu berriak susta-
tuko dituen ardatz-eragilea (Borns-
tein D. 2004: 211-221). 

Horrela, berrikuntza, gizarte-erant-
zukizunean inplikaturiko eta aldake-
taren aldeko borrokan diharduten 
eragileek sustatua, konpetentzia 
akademiko bat da, eta hura bere-
ganatuz etorkizunean gizartearen 
esku-hartzean parte hartuko duten 
profesionalek ezezagunaren aurreko 
zalantza menderatzeko gaitasuna 
baitaratzen dute. Gure errealitate 
garaikidean uztartzen diren moduen 
eraldaketa saihestezinerako desioa 
edukiz beterik. 

Iñigo Puertas
Giza Hezkuntza Ikaslea Deuston.



GAZEren aurpegiak
Ane Iturzaeta
Beti dauka denbora. Alaia da, oso langile ona eta laguntzeko prest dago uneoro. Bere irribarrea bakarra 
da munduan. Nahiz eta berak kontrakoa esan, oso ondo moldatzen da jende aurrean. “Baliteke erokeria 
izatea baina…” esaten hasten den bakoitzean belarria hurbiltzeko tentazioa pizten zaigu, baina onartu 
behar da apur bat ere beldurtzen gaituela! Beti oroitzen da xehetasun txiki eta garrantzitsuenez!

Igor Motuschi
GAZEko beteranoa da. Inprobisatzen artista. Gauzek beste alderdi bat dutela erakusten digu beti. Ideiak 
goitik behera lantzen ditu. Ingeniari-burua izan arren, denon artean ikuspuntuak zabaltzen laguntzen 
diogu. Ongi ote gauden pentsatzen du beti. GAZEko “deabruaren abokatua” da. Edozeren gainetik bere 
balio eta etika gailentzen ditu, baita xehetasun txikienetan ere!

Maddi Mendizabal
Ideiak eskaini eta iritzi konstruktiboak ematen ditu, ametsetan eta lurrean egoten daki eta. Eman power 
point-a eta ikusi zer egiteko gai den. Pertsona errealista eta oso langilea da. Lagun bezala paregabea. 
Hitz egiten duen bakoitzean, gai da gu guztiok isilarazi eta liluraturik uzteko! Esaldi bakoitza da 
taldeari gustatzen zaion ideia berria!

Asier Saenz
Ingeniari burugogorra da, baina GAZErekin pixka bat bigunagoa. Antolatzaile aparta da eta gidoiak idaz-
ten profesionala. GAZEko “aitatxo”, bai. Askotan burua joan zaigunean, hankak berriro lurrera ekartzen 
dizkigu. Taldeko jakituria-iturria da; edozein gairen inguruko bitxikeriak eta informazioa gurekin parte-

katzen ditu!!

Leire Olano
Lankide ona eta lagun hobea dugun asteasuko neska xelebrea! Gertuko pertsona, naturala, irribarretsua! 
Beti lasai eta egon beharreko puntuan. Momentu txarretan bere mimitoak egiten dituena.Beti egongo da 
lan egiteko prest, eta nola ez, bere super agenda eta antolakuntza bikain horrekin! Horrelako neskapuska 
ezagututa, Asteasu bisitatzeko gogoak sartzen zaizkigu, ea bere bezalako pertsona on gehiago harra-

patzeko zortea daukagun!! :-)
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Asier Gutierrez
Atsedenak noiz bukatu behar diren badaki. Gauza berriak ikasteko zain dago. Alaitasun pertsonifikatua 
da! Eskerrik asko GAZEko bilerak beti alaiagoak egiteagatik eta guztiari alderdi positiboa aurkitzeagatik. 
Horrez gain, lan egin behar denean seriotasunez eta prestutasun handiz erantzuten du beti. Txantxetan 

ibili arren, beti lanean aurkituko duzu!

Sara Alonso
Lehenengo egunean esan zuen bezala, gauza guztien gatza eta piperra da. Pasio eta sormen handia 
dauka eta bere esku dagoen guztia egiten du lan guztietan. Asko lagundu gaitu taldean ideiak eta xehe-
tasunak partekatzen. Lagun bezala, beti laguntzeko eta egoerak eramangarriagoak egiteko prest dago.
Pixkanaka munduari buelta ematen ari zaion neska alaia da, bere ideia biribilekin erosotasun-gune de-

lakotik ateratzeko!

Alberto domingo
Jatorra eta zintzoa izateaz gain, ezin da ukatu basati hutsa dela. Berarekin aspertzea zaila da: orduak 
pasa ditzakezu barrezka. Jendea alaitu eta animatzeko indarra du! Xelebrekerien erregea da, baita mo-
mentu serioenetan ere. Baina gure GAZEko bilerei giro ona emateaz beste, momentu garrantzitsuetan 

langilea da; berez, gazte azkar eta gaitasun handikoa da..

Ander Abuin
Alaia, musikaria eta dantzaria da, IkDGaztetik etorritakoa. Beti lan eta barre egiteko prest; hori bai, hobe 
jateko zerbait eskuartean badu. Etxerako moduko mutila… Gainera oso lagun ona da, horregatik esan ohi 
dugu: “Jarri Ander bat zure bizitzan”. Lesakar peto-petoa da; bere euskara berezi eta goxoarekin lagunt-
za txikiena emateko ere beti prest!

Adriana Uribesalgo
Ez iezaiozu barrea eragin, ordu erdi bat iraun dezake eta barrez! Beti dabil abesten, eta batetik bestera, 
mugitu gabe. Pitching-ean profesionala da. Mila motako metodologietan aditua. Ikasitakoa denekin par-
tekatzeko gogoz egoten da beti! Baita inork ezagutzen ez zuen kirol horretako milaka gauza ere!!! Txoko 
guztietan ikasteko zerbait daukagula gogorarazten digu! 
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Gurekin denbora nahiko laburrez egon izan den 
arren, GAZElankiren hasieran behar genuen bult-
zadatxoa eta animoak ematen lehena izan da. Beti 
egon izan da gure ondoan behar izan dugun guztie-
tarako, dena bide onetik joan zedin ziurtatuz. Nola 
ahaztu bere Arrasate aldeko hitz arraroek erabat 
konkistatu gaituztela! Erabateko bizipoza transmi-
titzen duen pertsona izateazgain, oso profesiona-
la eta lagunkoia da. Hala ere, esan beharra dago,  
beharrezkoa izan denean ere jakin izan duela serio 
jartzen eta garrasiren bat edo beste botatzen, bai-
na beti intentzio onenarekin eta errespetu osoz.

Aste Santuan GAZEren tronua libre geratu zenetik, 
gure nagusia da, “jefesitoa”. Argi eta garbi ikusi 
dugu IKDrekin lanean hainbat urtez egon ondoren 
pilatu duen eskarmentua ez dela ahanzturan amil-
du: zalantzarik gabe, aditua da kontu hauetan. Izan 
ere, primeran jakin du taldea bideratzen; askatasun 
eta konfiantza guztia eman digu GAZEkideoi gure 
lanean jarduterakoan eta ongi daki noiz hasi behar 
den xehetasunen bat zehazten. Idazkari tekniko 
bezala oso ongi daki adierazten zein den bakoit-
zaren egitekoa, beti modu egokienean. GAZEki-
deen motibazioa eta lan egiteko gogoa, batik bat, 
Idazkaritza teknikotik egin duen kudeaketa-lanari 
zor zaizkio; beraz, esan dezakegu bere psikolo-
gia-ikasketetako urte guztiek zerbaiterako behint-
zat balio izan dutela!

G A Z E r e n 
i d a z k a r i t z a 

t e k n i k o a
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Psikologo batekin nahikoa ba enuen ere, beste 
bat etorri behar izan da... Borjak, bere “emaztea” 
Aste Santuan galdu ondoren, Manu ondo jakin 
izan zuen bere bikote berria bihurtzen eta seku-
lako senar-emazte eszenak eskaini dizkigute bu-
legoan (kar, kar, kar).Ikasturte erdian hasi bada 
ere, ederki egokitu da taldera; lehenengo minu-
tutik hasi da lanean. GAZEkideak nola dauden 
kontuan hartzen du eta laguntzeko prest dago 
beti; Borjarekin batera, primeran gidatu du GAZE-
ren itsasontzia, begira bestela egungo emaitzei! 
Baina ezin dugu amaitu datu garrantzitsu bat 
eman gabe; izan ere, trogloditen kobazulotik atera 
zenean ikusi zuen lehen aldiz argia: GAZE.



Basherri hainbat kontsumo-talde biltzen di-
tuen sarea dugu. Kontsumo-talde bakoitzean
20 kide inguru daude, eta astero baserritar 
batek garaiko eta bertako produktu ekologi-
koez betetako otarra jasotzen dute. Horrek bi 
onura nabarmen dakartza: alde batetik, ba-
serritarrarentzat soldata duin eta egonkorra 
eta, bestetik, elikaduraburujabetza sustatzea 
kontsumitzaileen artean 

Hegaldi emakumez osatutako erakundea da. 
Helburu nagusia kartzelan egon diren emaku-
meak berriz gizartean eroso sentiaraztea da. 
Horretarako, kartzela barruan nahiz kanpoan 
dauden emakumeekin lanean dabiltza hain-
bat ekintza eginez. Gainera, Gipuzkoako Al-
dundiak aintzatespena eman zion 2010. ur-
tean.

AEK-k Euskal Herri osoan zehar euskararen 
alde antolatzen duen lasterketa da Korrika. 
Gure hizkuntzaren aldeko kontzientzia sus-
pertzea eta gau-eskola zein euskaltegien 
eguneroko lana indartzeko dirua biltzea du 
helburu. AEK-k euskara sustatze aldera an-
tolatzen duen ekitaldi ezagunena da KO-
RRIKA, baina ikerkuntza, euskara-eskolak, 
irakasleentzako prestakuntza-ikastaroak eta 
beste hainbeste ekintza ere antolatzen ditu.

E r a g i l e   s o z i a l a k
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Zer egin du GAZEk aurten?
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ZukAldatu

Hasteko, partaideei ongie-
torri-dinamika bat prestatu 
genien. Dinamika horretan, 
jatekoplaterak prestatu behar 
zituzten hainbat objekturekin. 
Nahiz eta amaieran jendeak 
plastikozko janaria jateko go-
gorik ez izan, itxura oso ona 
zeukaten

+         +         +         + 
Patata:
Fase horretan gure programa 
zuritu genuen, eta bideo eta 
jolas batekin aurkeztu.
Gure txandaren ostean, IK-
Dkoek beraien modulua azal-
du zuten

Tipulak zapore gozoa ema-
ten dionez tortillari, zaporea 
erreferentziatzat hartuta,
atsedentxo bat hartu genuen 
zerbait jateko.
Pastak + kafetxoa = izugarri-
zko konbinazioa askaltzeko.

Hala ere, osagai bat falta zen 
ekitaldiaren zaporea hobet-
zeko: Charo Villarroelen hit-
zaldia. Ideiak proiektu nola 
bihurtu azaldu zigun. Horre-
tarako erabiltzen diren tek-
nika guztiak aipatu eta landu 
zituen.

Azkenik, gatz pixka bat 
falta zenez dena amaitzeko, 
ikasitako guztia praktikan 
jarri genuen azken dinamika 
baten bidez: talde bakoitzak 
“Business model generation” 
bat sortu zuen, Basherri, Ko-
rrika eta Hegaldi proiektuak 
lantzeko.

Baina janaria ez da prestatzen gero 
ikusgai geratzeko bakarrik, horrega-
tik prestatutako tortilla jan genuen, 
eta nabari ziren bai guk egindako 
ahalegin eta gogoak, baita izan ge-
nuen ekintzaile-sena ere!13



1. Tailerrean esperientziaren gizarteari buruz hitz 
egin zenigun. Azalduko diguzu zertxobait gehiago 
kontzeptua?
Noski. Esperientziaren gizartea esaten zaio pro-
duktu edo zerbitzu bat kontsumitu eta ondasuna 
bera baino gehiago nahi dugunean, alegia, “espe-
rientzia bat bizi” nahi dugunean. 

2. Design thinking-a gaur egun asko erabiltzen 
den metodoa da, eta izugarri hitz egiten da horren 
inguruan. Baina metodo bat izateaz gainera, filo-
sofia bat ere bada. Esango al zeniguke labur-labur 
zertan datzan? 
Design thinking-a edo diseinu-gogoeta enpre-
sa-proiektu bati aurre egiteko modua da; arazo ba-
tez ohartu eta hura hautematetik hasten da. Puntu 
nagusiak dira arazoa zein den ulertzea, irtenbideak 
behar bezain beste pentsatzea eta horien ereduak 
egitea Gutxieneko Produktu Bideragarri bat lortu 
arte. Ez du zertan eskaintzaren behin betiko bert-
sioa izan, baina proiektuaren hartzaile direnen be-
harrak egoki konpontzen dira horrela. 

3. Guztia galdetzearen arteaz ere hitz egin zeni-
gun. Zer-nolako zerikusia du horrek berrikuntza-
rekin? 
Gauza berri eta berritzaileak egin nahi baditugu, 
beti galdetu behar diogu geure buruari nola ho-
betu. Galdetzeko eta entzuteko ohiturari eusten 
badiogu, aurreiritzirik gabe, berrikuntza eraginkor 
baten oinarriak ezarriko ditugu. 

4. “Konta iezadazu ekintza bat eta ikasi egingo 
dut. Konta iezadazu ipuin bat eta nire bihotzean 
gordeko dut betiko”. Gazteengan ere aplika daite-
ke?
Istorio edo ipuinen bidez transmititu dira aspal-
di-aspalditik ezagutzak eta balioak. Gazte batek 
biak behar ditu bere bizitzarekin zer egin nahi duen 
jakiteko. Gaztaroan garrantzi handiko erabakiak 
hartzen dira. Beraz, norberaren bihotzean sart-
zen den guztiak definituko du nolakoa izango den 
pertsona eta zer egingo duen bizitzan. 
Story telling edo ipuin-kontaketa modu eraginko-
rra da informazioa jakinarazteko eta emozionalki 
konektatzeko; egiak eta errealitateak jendearekin 
bat egiten dute eta. 

5. Tailerrean, talde bakoitzak Canvas eredu bat eta 
prototipo fisiko bat egin zituen bere negozio-ere-
dua aurkezteko. Zein da prototipoa egitearen ga-
rrantzia?
Prototipoari esker, produktuan ezinbestekoa den 
hura oso erraz aurkezten da eta erabiltzailearen 
eta produktuaren arteko elkarrekintza ahalbidet-
zen du. Negozio-ereduaren prototipoa ere egin 
daiteke interes-talde bakoitzari eskaintzen zaiona 
maximizatzeko. 

6. Entzuleok role playing, journey map eta co-ope-
tidores hitzak gogoratuko ditugu. Zer gogoratuko 
duzu zuk tailerretik? 
Zuen energia, ideiak zuenganatzeko azkartasuna, 
taldean zein ongi egiten duzuen lan, zuen sorme-
na, laguntzeko eta gizarteari eskaintzeko dituzuen 
gogoak, eta hori guztiori pertsona puntu nagusit-
zat hartzen duen ikuspegitik. 

7. Amaitzeko, ekintzaileei eta ideiak agerrarazi na-
hiz dituztenei zer gomendatzen diezu?
Lehenengo, nork eta non lagun diezaieketen in-
formatu behar dute. Talde bat edukitzea garrant-
zitsua da, enpresak izan nahi duen horren ikus-
pegi bera badute kideek. Eta azkenik, merkatuak 
benetan behar duen hori zer den hautematea eta 
merkatuari behar bezala eskaintzea. Enpresa ongi 
finantzatuko duen negozio-plan bat egitea ere ko-
meni da.
Ekintzailetza liluragarria eta konplexua da; gozat-
zeko bide bat ere bada!!

Charorekin hizketan
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Sartu bezain pronto norberak bere ize-
na idatzi zuen itsasgarri batean eta gu-
tun-azal misteriotsu bat hartu behar zuen.
en. 

Ondoren sobreen misterioa argitzeko unea 
heldu baino lehenago, KungFu dinamika 
aurkeztu genuen.

Guztiok prest ginenean, hasiera eman ge-
nion saioari

Ostean, taldeak osatu genituen animalien 
mugimenduak eta soinuak imitatuz.

Taldeko ordezkariek, atrezzo eta guzti, 
finala lehiatu zuten.  Irabazlea BEHIen taldeko kidea izan zen.

Animalia talde bakoitzak KungFu dinami-
ka aplikatu zuen kideen artean “izotzaldia 
urtzeko”. 

Lehendabizi, gure aurkezleek eguneko 
plangintza eta GAZE aurkeztu zuten; Os-
kar Usetxik etaMaryse Lapilleurrek hitzaldi 
txiki bat eman zuten gero.

 L
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Ondoren kafea hartzeko tartetxoa iritsi ze-
nean, gure gonbidatuak argazkiak atera 
eta atera ibili ziren photocall-ean.

Hiru erakunde sozial azaldu zituzten gure 
GAZEkideek.

Orri zuriak post-itez beteta amaitu zuten 
ordu erdi batez lan egin ondoren.

Berriro barrura itzuli ginenen, erakundeak 
aurkeztu eta erronka eta ideiak lantzen 
hasi ginen. 

Ideiak beste taldeei aurkezteko, pitching-a 
zer eta nola egiten den azaldu genien bi-
deo baten bitartez. 

 ...minutu batean talde bakoitzak ideiak 
aurkeztu zituzten.

Horrela bukatu genuen goiza. Ideia mordo 
bat bildu eta denbora zoragarria pasatu 
genuen!elkarrekin

Ideiak ordenatu eta….
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Batzuetan, fisikoki existitzen diren hormez 
gain, kartzelaren inguruan oztopo gehiago 
eraikitzeko joera dugu. Gure ustez, errealita-
tean badira nahikoa horma. ,

Gauzak horrela, Tecnun unibertsitatean 
egindako tailerraren helburua kartzelaren 
inguruko mundua ezagutaraztea eta aurrei-
ritziak ezabatzea izan zen, hau da, mitoak 
haustea.

Mitoak hausteko, gertuko informazio objek-
tiboa eta erreala behar genuen. Informazio 
gabezia hori asetzeko, Martuteneko kart-
zelaren baldintzak eta egoera ikuspuntu 
ezberdinetatik ondo ezagutzen dituzten 4 
gonbidatu izan genituen gurekin. Era ho-
rretan, parte-hartzaile eta gonbidatuekin, 4 
mahai-inguru antolatu genituen solasaldi 
libre bat eratzeko asmoz. 

Kartzela gobernuak baimentzen duen insti-
tuzio bat da; giltzapean sartzen da bertara 
krimen bat burutu duen oro. Bi helburu na-
gusi ditu: zaintza bermatzea eta birgizarte-
ratzea ahalbidetu eta erraztea. Normalean 
zaintza ziurtatuta dago, baina ez da erraza 
preso guztien ohiturak aldatzea, gizarteak 
eskatzen duen portaera izatea lortu arte. 
Gainera, bigarren helburu hori are zaila-
goa da ingurune soziala eta familiarra eze-
gonkorra denean.

Zer da preso prebentiboa?
Pertsona bat atxilotu eta gero, kartzelara 
eraman daiteke gehienez lau urtez epaiketa 
egin baino lehen. Zein da arazoa? Lau urte 
horietan zehar, pertsona horrek ez dauka
inolako askatasunik eta ezin zaio inolako 
birgizarteratze-tratamendurik eman

Mitoak suntsituz
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“Oso garrantzitsua da eguneroko hitzak zaint-

zea kartzelan dauden edota egon diren emaku-

meen kontrako diskriminaziorik ez egoteko”.

-Maria Jesus Laberdi Etxeandia - Mamen Gui-

merans, Hegaldiko arduradunak

“Legea guztientzako berdina dela oinarritzat 

hartuta, kartzelatik kanpo inolako babesik ez 

duten atzerritarrek arreta berezia merezi dute”

-Brais Varela Asturiano, Gurutze Gorria

“Espainiako estatuan, 65 € gastatzen dira pre-

so bakoitzeko egunero, Europako beste herrial-

detan, berriz, batez beste, 105 €. Horren arra-

zoietako bat kartzelen gainpopulazioa da.”

-Laura Pego Otero, UPV EHU Kriminologia

“Legez egotzi zidaten zigorraz aparte, beste bi 

zigor jasan behar izan nituen: ezin nuen nire se-

mea ikusi eta nire lurraldetik urrun egon behar 

nuen.”

-Maite (María Teresa Valencia Posada), La mo-

chila Invisible film laburreko protagonista.



Brais Varela naiz, Gipuzkoako Gurutze Gorri-
ko gizarte esku-hartze saileko teknikaria, eta 
askatasunik ez duten etorkinentzako arreta-pro-
grama bat egiten ari naiz Donostiako espetxean. 
2004az geroztik nabil arreta hori ematen.

Zein da zure lana Martuteneko kartzelan?

Gurutze Gorriak espetxean egiten duen lana 
etorkinei eta kanpoan gizarte-sare sendorik ez 
dutenei gizarte-arreta ematea da. Aholkularit-
za-lanak ere burutzen dira. Helburua legegintzak 
ezartzen dituen eskubide guztiak erabili ahal 
izatea da, migrazioaren testuinguruari lotzen 
zaizkion bazterkeriaren edo bakartze sozialen 
eraginez, haien eskubideak eta aldatzeko eta 
birgizarteratzeko aukerak murriztu ez daitezela 
ahaleginduz.

Oro har, zeintzuk dira preso baten zailtasun 
handienak?

Batetik, atzerritartasunaren administrazio-egoe-
ra; izan ere, presoaren egoera penalean eta 
espetxean bizi duen egoeran eragiten duenez, 
bertako herritarrekiko desberdintasun-egoera 
jasaten du (kanporatze-espedienteak eta pre-
soen tratamenduan horrek duen eragina, kont-
sulatuko kudeaketak, bizileku-baimenen ukape-
na). Eta bestetik, kanpoan gizarte-sare sendoak 
ez izatea, laguntza ematea oztopatzen baitu 
horrek.

Preso atzerritar batek zein zailtasun gehigarri du 
hemengo baten aldean?

Atzerriko pertsona batek duen legezko bizile-
kuaren administrazio-egoera zigor-aurrekaririk 
ez izatearen baitan egoten da askotan. Beraz, 
zigorra ezartzen zaien atzerritarrek askotan 
kanporatzeen administrazio-prozedurei egin 
behar izaten diete aurre eta, horren ondorioz, hi-
rugarren graduak, baimen arruntak edo baldint-
zapeko askatasuna lortzeko aukerak murrizten 
zaizkie. Horiek horrela, bertako zigordun batek 
baino desabantaila gehiago dituzte. Halaber, 
atzerritarrek gizarte-sare ahulagoak dauzkate, 
ez dituztelako hemen familiartekoak; horrega-
tik, batzuetan ez dituzte baimenez gozatzeko 
aukera, asteko bisitak edo diru-sarrerak, besteak 
beste. Zenbaitetan, espetxean egoteak atze-
rritarren deserrotzea dakar, espetxeratu baino 
lehenago kanpoan zituzten erreferente guztiak 
galtzen dituztelako.

Zer-nolako laguntza behar dute preso atzerrita-
rrek? 

Kasu bakoitza desberdina da, baina kasuaren 
arabera atzerritartasun-egoeraren inguruko 
aholkularitza eskatzen dute, laguntza emoziona-
la, aholkularitza juridikoa, gizarte-arreta, baime-
nez gozatzeko abegi-zentroak, gizarteratzeko 
programetan eta programa terapeutikoetan 
parte hartzea, gizarte-baliabideak kartzelatik 
ateratzeko eta, baztertuen daudenen kasuan, 
baita laguntza-elementuak ere, hala nola, arropa 
edo dirua ekonomaturako, telefono-txartelak 
ordaindu ahal izateko, etab.

Amaitzeko, zer iruditu zaizu GAZEk apirilaren 
22an Tecnun-en antolatu zuen ´Derribando Mi-
tos´ tailerra?

Oso positiboa izan zen, eguneroko esku-hartze 
lanetan alde batera uzten diren alderdiak landu 
zirelako, adibidez, sentsibilizazioa. Espetxeetan, 
pertsona guztiek egindakoaren erantzukizuna 
beregain hartu behar izateaz haraindi, gabeziak 
eta zailtasunak dituzten pertsonak daude as-
kotan, eta gizarteak gogoan izan behar du hori 
guztiori. Birgizarteratzea oso lan zaila da eta ko-
munitate osoak hartu behar du parte. Horrelako 
tailerrei esker, espetxeetako errealitatea hurbila-
razten da, gizarte bezala guztiok erantzule garen 
sistema gizatiartu, baita kartzelak dakarren ho-
rren estigmari aurre egin ere, gizatasuna kendu 
izanagatik eraikitako mitoekin amaituz, zigordun 
pertsonek, guztiok bezala, eskubideak eta amet-
sak eta estualdiak dituztela ahaztu dugu eta.

Brais Varela
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“Looking for innovation” tailerra Deustuk Donostian duen 
campusean egin genuen apirilaren 29an.Ekitaldi honetan 
GAZE eta Manahmana taldea elkar hartuta aritu ginen lanean 
proiektuak aurrera eramateko dauden dinamiken inguruan. 
Ekitaldiari “ice breaking” dinamikarekin eman genion hasiera: 
ginkana moduko bat prestatu genuen, GAZEren filosofia par-
taideei jakinarazi eta nolakoa den erakuste aldera. 

Dinamikaren ostean, GAZE aurkeztu genuen eta, aurkezpena 
amaitzean Bego Maite - Manahmana taldeko ordezkariaren 
txanda izan zen. “Visual Thinking-a” zer den azaldu zigun; 
esaldi batean honela esango genuke: “ideiak azaltzeko modu 
bat da, eta helburua pertsona guztiek berdin ulertzea da”. 
Azalpena eman ostean, “Visual Thinking” teknika lantzeko, 
talde bakoitzak erronka bat gainditu behar zuen:

- Diskoteka taldea: “Diskoteka batean, nola lortu 30 minutu-
tan ligatzea”.
- Mundua taldea: “Munduari buelta nola eman musu-truk”.
- Ikasgela taldea: “Ordu bien aurretik ikasgelatik nola irten”.

Ideiak garatu ondoren, talde bakoitzak beste partaide guztiei 
aurkeztu behar izan zizkien dinamikaren ondorioak “Visual 
Thinking” teknika erabiliz. Ekitaldiari lunch paregabe batekin 
amaiera eman genion.
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“Visual thinking-a” gaur egungo kontzeptua dela 
askok pentsatzen duten arren, aspaldikoa dela 
esan zenuen tailerrean. Azaldu zeniguke hau la-
burki?

Bai, hala da. Gizakiak berba egin baino lehenago, 
kobazuloko hormetan marrazkiak egiten hasi ziren 
euren artean komunikatzeko. Eta gaur egun ere, 
ume txikiek hitz egiten hasi baino lehenago irudiak 

marraz ditzakete.
“Margotzea umekeria bat da” esa-
ten duten helduei zer esango zenieke?  
Baietz erantzungo nien, baina umeen gauza soilik 
ez dela ere gaineratuko nieke. “Margotzea artis-
tentzako da”, “nik ez dakit margotzen”... Askotan 
entzuten ditugu horrelakoak gure tailerretan, eta 
bertan konturatzen dira guztiok dakigula margot-
zen eta gai garela horretarako. Guztiok izan gara 
ume; edozein pertsonari koloretako margoak ema-
nez gero, barruan daramagun ume txiki hori agertu 
eta, barretxoa ezpainetan, margotzen hasten gara.

Zertan aplikatzen duzue “Visual thinking-a” Mana-
hmana-n?

“Visual thinking-a” Manahmana-ren oinarri ga-
rrantzitsuenetarikoa da. Askotan enpresetan edo 
erakundeetan gai garrantzitsu eta potoloei buruz 
hitz egiten denean, kontzeptuak ez dira hain argi 
izaten. Horregatik, komunikatzeko batzuetan ez 
da nahikoa hitz egitea edo idatziz adieraztea. Ho-
beto ulertzeko, tailerretan adibide sinple bat jarri 

ohi dugu: begiak itxi eta katu bat irudikatu behar 
da buruan. Deskribatzen hasten direnean, katu bat 
bera ere ez da berdina.

Manahmana-n, oso erabilgarria da “Visual thin-
king-a” proiektu guztietarako, enpresen estrategia 
sortzeko, produktu edo zerbitzu berriak egiteko, 
ekintzaileentzako, berrikuntza eratzeko, etab.

30 minututan nola ligatu, mundura buelta nola 
eman musu-truk, jendeak zure hitzalditik nola alde 
egin… Hori guztia jakin ondoren, amaitzeko gal-
dera: zein ondorio atera zenituen Deustuko ekital-
dian?

Gazteak potentzial handia dutela eta gutxirekin 
ere asko erakusten dutela. Deustuko ekitaldia tai-
ler espresa izan arren, oso ideia onak sortu ziren, 
ondo azaldutakoak eta egituratutakoak. Gazteek 
aukera gehiago eduki beharko lituzkete euren sor-
mena gehiago lantzeko. Nik primeran pasatu nuen; 
eskerrik asko, beraz, aukeragatik.
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Gizarte Hezkuntza graduko klaseetan murgildu 
ginen egun horretako ekitaldia egiteko. Fitok, kla-
seko irakasleak, aukera paregabea eman zigun 
guk nahi genuena aurrera eramateko. Bi ikasge-
letan berdina egin behar izan genuen, lehenen-
go euskaraz eta gero gazteleraz. Ekitaldi horren 
helburua BasHerri zer den eta zer egiten duten 
ezagutaraztea zen era dinamiko eta dibertigarri 
batean. Horretarako, garrantzi guztia Idurre eta 
Aintzirari emanez, eredu kapitalistak eta patriar-
kalak urratzen dituzten eskubideak ikustarazi eta 
salatu zituzten, baita beste eredu batzuk ere aur-
keztu, BasHerriren filosofian oinarrituta.

Horren ondoren, lehenago ikasitakoa praktikan 
jarri genuen, taldeka bananduz eta rol dinamika 
batekin. Bukatzeko, talde bakoitzak hitz egin-
dakoa aurkeztu zuen eta eztabaidatxo txiki bate-
kin ekitaldia amaitutzat jo genuen.
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GAZErekin Basherriruntz
Ikasgelaren pasabidean lehiaketarekin hasi gi-
nen, FICEtik ekarritako pintxo bero eta goxoak ez 
hozteko. Lehiaketan, Ikasgelatik pasatzen zen 
jendea lehiaketan parte hartzera gonbidatzen 
genuen. Lehiaketak 3 fase zeuzkan: lehenen-
goan, GAZEri buruzko 5 galdera egiten genizkien; 
fase hori gaindituz gero, txapa eta Basherriren  
panfleto bat zituzten opari. 
Bigarren fasean, kontsumo arduratsuaren in-
guruko galderak egin eta sari moduan FICE-
ko pintxo bat eta Basherriko 2 janari-saskiren 
zozketan parte hartzeko aukera eskaintzen ge-
nien. 
Azkeneko faserako Basherriri buruzko galderak  
prestatu genituen, eta ongi erantzunez gero, 
Basherri edo GAZEren kamiseta bat oparitzen 
genien, baita saskien zozketan parte hartzeko 
beste aukera bat ere! Baina azken hori iraba-
zteko parte-hartzaileek beste pertsona bat bi-
latu behar zuten parte hartzeko, zikloa amai ez 
zedin #gazestyle.
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EUTSI GOGOR EUSKARARI 
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Maiatzaren 14an “Eutsi gogor Euskarari” ekital-
dia antolatu genuen Mondragon Unibertsitateko 
Campusean, Bidasoan... A zer nolako ekitaldia! 
Sekulako gauzak ikasi genituen tailer horretan! 
AEK-k proposatutako bi erronkei ederto egin 
genien aurre ikasle eta irakasle guztien artean 
eta, gainera, Campuseko jende ezberdin asko 
animatu zen etortzera: finlandiarrak, oiartzua-
rrak, tolosarrak... Horri guztiorri esker, lortutako 
giroa eta gaian sakondutakoa ezin hobea izan 
zen. Ideia interesgarri asko sortu ziren, eta gure 
kultura ikuspuntu ezberdinetatik ikusten lagun-
du zigun.

Ekitaldia hasterakoan, check-in moduko bat 
egin genuen taldeka. Gure leloak sokekin ze-
rikusia zuenez, soka bat erabiliz egin genuen 
jarduera. Egia esan, gauzarik dibertigarriena 
jendearen abilezia ikustea izan zen… Gutxienez, 
laurden batek lurrean amaitu zuen barre-alga-
ran. Horren ostean, euskara ez hitz egitearen 
aitzakiak landu genituen beste jolas baten 
bidez. Horretarako, bakoitzak “Nor da nor” jo-
lasean bezala, paperak itsasten zituen kopetan, 
Euskara zergatik hitz egiten ez zuen azalduz

Gero, bakoitzak bere esperientzia kontatu zuen. 
Ba al zenekiten Finlandian ere badagoela eus-
kararen antzeko hizkuntza bat, Sami deritzona? 
Han ere iparraldekoek baino ez dute hitz egiten. 
Guk behintzat ez genuen horren berri! Azkenik, 
gaiarekin amaitzeko, euskara gehiago erabiltze-
ko moduei buruz hitz egin genuen eta partaide 
guztien artean euskaraz hitz egiteko manifestu 
bat idatzi, pixkanaka gure eguneroko ohituran 
barneratze aldera. Eta bene-benetan, arrakasta 
izan du, inoiz baino gehiago entzuten dugu eta 
euskaraz GAZE inguruan… hori bai poza gure 
proiektuekin zer lortu dugun ikustea! 



Xabi Artola Gipuzkoako AEK-ko irakasle lanetan 
ibili da 1995. urtetik eta azken hiru ekitaldietan 
Gipuzkoako Korrika arduradun lanetan aritu 
da. GAZEren aurtengo proiektuetan parte hartu 
duenez, gure ekitaldi honetan ere halaxe ibili da, 
eta hitz hauek partekatu zituen gurekin:

Zein izan da AEK-k GAZErekin izan duen harre-
mana?

Aurten ezagutu dut nik GAZE. Gurekin harrema-
netan jarri ziren beraien proiektu bateko kide 
izan nahi gintuztela adieraziz; oso interesgarria 
iruditu zitzaigunez, aurrera egin genuen. Mon-
dragon Unibertsitateko Iruneko Campusean 
antolatu zuten ekitaldian hartu nuen parte, eus-

kara eta Korrikaren gaiak lantzeko.
Oso polita da gazteek beraien borondatez 
horrelako ekitaldiak antolatu eta gauzatu dit-
zaketela ikustea, euskararen aldeko apustua 
eginez gainera. Eta guk orain ekitaldi horretan 
bururatutako ideia eta ondorio guztiak jaso eta 
aztertuko ditugu, eta ez lapurtu (kar, kar, kar…), 
baina ongi dago jakitea zein ideia eta ikuspuntu 
dituzten gazteek.
 
Nola ikusten duzue euskararen etorkizuna? 

Ba, ez da galdera makala, ez! Datu objektiboek 
diotenez, gero eta jende gehiagok daki euskara 
EAEn. Beraz, belaunaldi berrietan denek jakingo 
dute euskara. Nik uste etorkizunean euskararen 
ezagutza bermatuta izango dugula. Baina hori 
ez da kontua. Kontua ez da jendearen maila 
edo ezagutza, erabilera baizik. Hor dago gure 
erronkarik handiena. Euskara ez da galduko, 
ziur nago horretaz. Gaur egun, A eredua ia-ia 
desagertua dago EAEn. Baikorrak gara, eta 
hala izaten jarraituko dugu. Erabilera da, ordea, 
larritzen gaituena. Bestalde, gogoan izan behar 

dugu Nafarroako Euskararen Legeak hiru zati-
tan bereizten duela Nafarroa; hortaz, ikasleek 
euskara ikas dezakete… Edo ez! Bizi diren he-
rriaren arabera egongo da. Ipar Euskal Herriari 
dagokionez, euskara ez da ofiziala eta, beraz, 
ez du inolako laguntzarik jasotzen, trabak baino 
ez... Baikortasun hori EAEra mugatzen da soilik, 
tamalez.

Zer egin dezake inongo taldeko kide ez den 
pertsona batek euskararen alde?

Euskaraz bizi; nahi duzulako eta zeuk hautatu 
duzulako bada, ahal duzun guztia egin! Euskara 
kontsumitu behar dugu, prentsan, telebistan, 
kalean… Tamalez, ez da beti posible, baina go-
goan izan: zure lehenengo hitzaren araberakoa 
izango da pertsona batekin izango duzun harre-
mana. Zure esku ere badago euskaraz bizitzea. 
Baina jakina, ez dago soilik zure edo gure esku, 
Administrazioen lana ere bada, hizkuntza-politi-
ka egokiak behar-beharrezkoak dira eta euska-
rari eusteko.
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Gazeketa, GAZEk aurten antolatutako lehiaketa irekia 
da, non Gipuzkoako goi hezkuntzako ikasle guztiek par-
te hartu dezaketen. Aurtengo helburua, GAZE ezaguta-
raztea izan da  eta horretarako lehiakideen eginbeharra, 
GAZE zer den azaltzea eta ezagutarazteko proposamen 
bat egitea izan da. 

Proposamenak nahi zuten formatuan aurkezterik zuten, 
askatasun osoz. Lanak objetibitasunez ebaluatu ahal 
izateko, Gazeketa abian jarri baino lehen, hurrengo eba-
luazio irizpideak finkatu genituen: Originaltasuna, lana-
ren kalitatea, ideiaren aurkezpena eta talde lana 

Hiru sari ezberdin banatu behar genituen, hurrengo iri-
zpideak jarraituz: 

300€ → GAZEren filosofiarekin hobekien bat egiten duena.
200€ → Lanik originalena: sormena baloratuko da gehien.
200€ → Ekoizpenik landuena: kalitatea baloratuko da ge-
hien.

Gauzak horrela, maitzak 3an lanak jasotzeko epea 
amaitutzat eman genuen, eta lan guztiak ebaluatu eta 
gero, saria merezi zuten lanak hurrengoak zirela erabaki 
genuen:
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GAZEketaren sari handiena Maria Torre-
sek irabazi zuen PIZTU proiektuarekin.



PIZTU by María Torres
Mariak argi zuen. GAZEren komunikatzeko ideiak partizipatiboa, iraunkorra eta erakargarria izan behar zuen. PIZTUk zituen 
guztiak. Txartel elkarreragilea izan behar zen, ikasleak identifikatuta eta partaide sentiarazteko. Gehien erabiltzen duten 
kolorea batetik eta GAZE zer den bestetik; hori guztia azaldu behar zuen. Ahoz ahozko komunikazioa sustatzen duen kon-
taktu txartel originala da. Lehen orrialdean ikusi bezala, txartel hau baino ez da ageri. GAZE beti PIZTUta izango dugu. 

IZAN ZAITEZ GAZEkintzaile! by Marina Díez Arrizabalaga
 
GAZE Ginkana bitxiaren ideia landu du energia berriztagarrien ingeniaritza ikasten duen neskato honek eta edonork parte 
har dezake. Helburua GAZE ezagutzera ematea denez, parte-hartzaileek horrekin zerikusia duten hainbat proba pasa be-
harko dituzte, puntuak lortzeko. Puntu gehien lortzen dituen talde edo pertsonek Alemaniako Darmstadt hirirako bidaia 
irabaziko dute. Proben artean, besteak beste, hauek daude: ibai edo hondartzaren garbiketa, inkesta sozialak eta material 
birziklagarriekin egindako eskulanak.

GAZEGUNA  by Ander Arruabarrena, Javier Gonzalez eta Ander Isasmendi
GAZEguna GAZE ikasleen artean ezagutaraztean datza, eta 5 erakundetan aurkeztuko dugu. Ekitaldi honetan postu diber-
tigarri bat jarriko dugu, kolore bizi eta erakargarriekin. Bertan, besarkadak emango zaizkie ikasleei, ikasleen artean sare 
bat  sortu eta sariak lortzeko; izan ere, gero eta besarkada gehiago, orduan eta sari gehiago lortuko dira!

27

GAZEketaren irabazleak



FITXA TEKNIKOA

GAZE
Centro Joxe Mari Korta
Avenida de Tolosa 72
20018, Donostia-San Sebastián (GIPUZKOA)
Tel.:943 018395
E-mail: gaztekinzale@gmail.com
http;//gaztekintzaile.wordpress.com/

Koordinazioa: Ander Abuin eta Sara Alonso

Erredakzioa: Asier Saenz, Adriana Uribesalgo, Leire Olano, Asier Gutierrez, Alberto Domingo, Maddi Mendizabal, Ane Iturzaeta, Ander Abuin, Igor 
Montuschi, Borja Luque eta Iñigo Puertas.

Diseinua eta maketazioa: Sara Alonso

Esker onak:

Julieta Barrenechea, Charo Villaroel, Maryse Lapilleur, Bego Maite Jimenez, Brais Varela, Laura Pego, María Jesús Alberdi Etxeandia, Mamen 
Guimerans, María Teresa Valencia, Adolfo Bornaetxea, Idurre Zugazagasti, Aintzira Oiñederra, Xabier Artola, IKDgazte, San Telmo Museoa, Mikel 
Subiza, Iñigo Puertas, Sayuri , Iñigo Serrulla, bere partaidetzarekin lagundu gaituzten pertsona guztiei eta zuri gazte ekintzaile!

Erakunde kolaboratzaileak:



“Ez zaitez izan begirale, izan sortzaile”


