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1. Aurrekariak 

 
2015. urtean, TaPuntu Kooperatiba osatzen dugun hiru gazte ekintzaileok gure 
proiektua martxan jartzeko erabakia hartu genuen, Beterri eskualdean Kooperatzen 
ekintzailetza programan parte hartu, bertan aholkularitza jaso eta gure proiektua osatu 
ostean. Batez ere, gure ogibidea aurrera eraman, gure giza garapena eta, ahal den 
neurrian, gizartearen garapena bultzatzeko helburuz. Eskaintzen ditugun negozio 
lerroen artean, bost ezberdindu daitezke: e- marketing, e-commerce, diseinu grafikoa, 
multimedia eta formazioa. 
 
Enpresaren nortasun juridikoa erabakitzeko garaian, sustatzaileak aurretik 
elkartegintzan eta herri mugimenduetan ibilitakoak garenez, Kooperatiba izaera 
aukeratu genuen. Hala ere, erabaki hau nortasun juridikoa baino, gizartearekiko 
konpromezu gisa ulertu genuen hasieratik.  
 
Proiektu horien artean, 2016. urtarrilean garaturiko irabazi asmorik gabeko Nortasuna 
Sarean 2016 jardunaldia aurki dezakegu:  
 
Jardunaldi hau aurrera eramatearen arrazoi nagusienak: 
 

• Euskal gizartean dauden negozio txiki eta ertainei zein edozein motako poiektu 
aberasgarriei gure babesa eskaintzea, eduki ditzaketen komunikazio gabeziei 
aurre egiteko. 

• Bestetik, kooperatiba izaera oso barneratuta dugunez, gure inguruko 
gizartearentzat positiboa izango zen zerbait antolatu ahal izatea, 
interkooperatibismoa oinarri izanik.  
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2. Aurkezpena 

2016ko urtarrilaren 14ean ospatu genuen lehen Nortasuna Sarean jardunaldia. 
Aurrekonturik gabe, hiru hilabeteko epean, TaPuntu kooperatibako kideok 
jardunaldiaren nondik norako guztiak diseinatu eta gure eskura zeuden difusio kanal 
guztiak erabiliz, abiatu ginen gizarteari zuzenduriko abentura berri honetan. 
 
TaPuntuko sustatzaile gehienak elkartegintzan arituak garenez eta proiektu sozial zein 
irabazi asmorik gabeko hainbat proiektutan eskarmentua dugunez, askotan 
errepikatzen den ondorengo errealitateaz ohartu ginen: 
 
Euskal gizarte guztiaren garapen zein ongizaterako interesgarriak diren proiektu zein 
negozio ugari lantzen ari direla gaur egun, baina hauetan oso ohikoa izaten dela 
komunikazio alderdia bigarren mailako helburu bat gisa ulertzea, honek dakartzan 
ondorio larriez konturatu gabe. Kasu batzuetan, baliabide ekonomiko gutxi dituztelako 
eskura edota arlo horretako ezagutza gabezia edo beldur ugari daudelako oraindik.  
 
Arrazoi bat zein bestea dela medio, honek proiektu askoren gainbehera edo porrota 
dakarrela konturatu gara. Interes berdinak izan ditzaketen sare edo pertsonak 
harremanetan jartzea ekidinez edo proiektu beraren helburuak betetzera heldu gabe. 
 
Hori dela eta, dauden proiektu sozial, ekintzaile berri zein martxan dauden negozio 
interesgarri horien komunikazio ahulezia horri erantzuteko asmoz, TaPuntuko 
lantaldeak urtero antolatuko den Nortasuna Sarean jardunaldia martxan ipintzea 
erabaki zuen. 
 
 

3. Jardunaldiaren helburuak 
 
HELBURU NAGUSIA: 

• Euskal gizartean garatzen edo aurrera eramango diren proiektuen komunikazio 
alorra indartzea, hauen lehiakortasuna eta oihartzuna handitzeko helburuz. 

 
ZEHARKAKO HELBURUA: 

• Babesle edo laguntzaile sare bat sortzea, interkooperatibismoari esker 
gizarteari zuzenduriko jardunaldi hau hazi eta urtetik urtera hobetu dadin. 
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4. Aurreko jardunaldiko datuak: 

Aipaturiko moduan, 2016. urteko urtarrilaren 14ean, Nortasuna Sarean 2016 
jardunaldia aurrera eraman genuen Hernanin. Nahiz eta TaPuntu Kooperatibak 
antolaturiko jardunaldia izan, beste erakunde zein bolondresen laguntza izan genuen 
dena aurrera eraman ahal izateko. 
 
Hementxe jardunaldiaren datu esanguratsuenak: 
 

• Lekua: Florida auzoa 28, Gabriel Zelaia eraikina. 20120 Hernani 
• Iraupena: 2 ordu 
• Ordutegia.14:00-16:00 
• Hizlariak: 

 
o Andoni Egia (Hernaniko Udala) 
o Gorka Goikoetxea (Hernaniko dendak) 
o Carmen Arrazola (Imaginacción aholkularitza) 
o Arkaitz Sukuntza (TaPuntuko kidea) 
o Ander Olariaga (Orbeako marketing zuzendaria) 
o Lidia Hernandez (ZUZEU denda) 

 
 
Hizlariak aukeratzeko orduan, proiektu edo negozio baten nortasuna sarean egoki 
isladatzeko orduan hainbat alor kontutan eduki behar zirela argi genuenez, 
gonbidatutako pertsonen bidez alor guzti horiek presente izaten saiatu ginen. 
 
Hasiera batean, Beterri eskualdean lanean zeuden bi instituzio publikotako ordezkarien 
iritzia jasotzea garrantzitsua zela adostu genuen. Hori dela eta, Hernaniko Udaleko 
Andoni Egia eta Hernaniko dendak merkatari elkartearen dinamizazio lanetan zegoen 
Gorka Goikoetxeak beraien ikuspuntua eskaini zuten, eskualdean indarrean zeuden 
aukerak zein errealitatea isladatuz. 
 
Instituzio publikoetatik at zeuden bi erakunde pribaturen iritzia eskaini genuen ondoren. 
Alde batetik, Imaginacción aholkularitzaren sustatzailea den Carmen Arrazolak hartu 
zuen hitza, proiektu baten komunikazio alorrak duen garrantzia azpimarratzeko 
helburuz eta bertaratuek horren berri izan zezaten. Bigarrenik, TaPuntu Kooperatibako 
kide den Arkaitz Sukuntza proiektu baten nortasuna sarean egoki isladatzeko gako eta 
tresnen inguruan aritu zen. 
 
Bukatzeko, eredugarriak ziren bi enpresa mota ezberdinen testigantzak mahai gainean 
ipintzea erabaki genuen. Alde batetik, erreferente den Orbea enpresaren marketin 
arduraduna den Ander Olariagak bere esperientzia partekatu zuen. Ondoren, Tolosan 
kokatua dagoen bigarren eskuko ZUZEU dendaren txanda iritsi zen, Lidia 
Hernandezen parte hartzeari esker. 
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• Jardunaldian landutako eduki zehatzak: 
 
Landu ziren edukien inguruan, lehen zatian Beterriko Andoni Egiak eta Hernaniko 
dendak-eko Gorka Goikoetxeak, enpresa txiki eta ertainek gaur egun dituzten abantaila 
eta aukeren inguruan hitz gin ziguten, erakunde mota horiek, eraldaketa digitalaren 
ondorioz gaur egun bizi duten errealitatea azpimarratuz. 
 
Bigarrenik, Carmen Arrazolak eta Arkaitz Sukuntzak, proiektu bat eskuartean izan eta 
hau ondo komunikatzearen garrantziaz hitz egin ziguten, horretarako erabili 
daitezkeen, sareko tresna berritzaileenak aipatuz. 
 
Bukatzeko, bi kasu praktiko ekarri genituen oholtzara. Lehenik, Orbea kooperatibako 
marketing zuzendaria den Ander Olariagak, Orbean eraldaketa digitalaren ondorioz 
bizitako errealitatea azaldu zigun eta prozesu guzti horretan zehar, kooperatiban 
egindako akatsak zeintzuk izan ziren aipatu zizkigun.  
 
Tolosako ZUZEU bigarren eskuko dendaren sortzailea eta arduraduna den Lidia 
Hernandezek beste ikuspuntu bat eman zigun, ordea. Baliabide urriko proiektu batek 
komunikazio alorra era eraginkor batean eta inbertsio handiegirik egin gabe, aurrera 
nola atera daitekeen azalduz. 
 
 
 

• Emaitzak: 
	
Hasiera batean zaila izango zela uste bagenuen ere, aretoa betetzea lortu genuen. 
Hain zuzen ere, 50 pertsonek izena ematea lortu baikenuen.  
	
Bertaratu zirenen profilari dagokionez, orokorrean enpresa txiki nahiz ertainen 
arduradunak izan ziren. Horrez gain, hainbat izen-emate esanguratsu egon ziren, 
oraindik enpresa edo proiektu sozialak martxan izan ez arren, hau abian jartzeko asmo 
hurbila zuten ekintzaileak. 
 
Sare sozialei dagokionez, jardunaldian bertan eta ondoren erabiltzaile ezberdinen 
interakzio nabarmena lortu genuela konturatu ginen, gaiak gure komunitatean interesa 
piztu zuenaren seinale. 
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• Laguntzaile sarea: 
 
Hasieran aipatu bezala, irabazi asmorik gabeko proiektua izanik eta inongo babes 
ekonomikorik izan gabe, proiektuaren hastapen fasetik konturatu ginen laguntzaile sare 
indartsu bat lortzea ezinbestekoa zela eta gainera, interkooperatibismoa bultzatzeko 
aberasgarria izan zitekeela. 
 
Hala ere, proiektuaren prestaketa 2015eko urrian hasi eta urtarrilean jardunaldia 
martxan ipini genuenez, denbora aldetik larri ibili ginen. 
 
Hori dela eta, TaPuntu Kooperatibak eskura zituen baliabide guztiak erabili eta gure 
sarearen artean laguntzaileak topatzen saitu ginen. Emaitzatzat, kooperatibatik at 
dauden bi proiekturen laguntza izatea lortu genuen: 
 

• Alde batetik, Idoia Telleria argazkilari lasartearraren laguntza lortu genuen. 
Egunean bertan jardunaldiaren argazkiak atera zituen eta, horri esker, difusioa 
emateko aukera izan genuen. Bere laguntzaren truke, logotipo bat garatzea 
adostu genuen. 

• Bigarrenik, Zarautzen kokaturiko Lakari Kooperatibaren laguntza lortu genuen. 
Egunean bertan, bertaraturiko pertsonei mokadutxo bat eskaintzeko asmoz. 
Eguerdi partean garaturiko jardunaldia zenez, merkatari zein komertzio 
arduradun askok jateko tarterik ez zutela izango pentsatuz. Batez ere, hauen 
asistentzia ahalik eta handiena izatea ziurtatzeko. 
 

 
 

5. Dokumentazioa eta baliabideak 

 
BALIABIDE TEKNIKOAK: 
 
Interesdun guztiak bildu eta jardunaldia ospatzeko, Gabriel Zelaia eraikinean dagoen 
areto gela erabiltzea lortu genuen, Hernaniko Udalari baimena eskatuz. Proiektu 
soziala eta irabazi asmorik gabekoa zela arrazoituz, doako baliabidea izatea lortu 
genuen. 
 
Bestetik, partehartzaile guztiei oinarrizko txosten bat entregatu zitzaien, jardunaldian 
landuko ziren gaien eskema orokorra eta hizlarien inguruko datuak izan zitzaten.  
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ERABILITAKO KOMUNIKAZIO BALIABIDEAK: 
 
Nola ez, sarearen abantailak azpimarratzeko asmoz jaiotako proiektua izanik, sare 
sozialetan proiektuaren profil propioak sortu genituen eta jardunaldiaren inguruko 
informazio osoa jasotzeko bidea izan ziren. Pentsa daitekeen bezala, sare sozial 
hauek ezinbestekoak izan ziren jardunaldiaren zabalkuntzan eta baita ekitaldiaren 
jarraipena egiteko garaian ere. 
 
 Facebook eta Twiter kontuak egin genituen, hain zuzen ere: 
 

• Facebook kontua: https://www.facebook.com/nortasunasarean/ 
 

• Twitter kontua:	https://twitter.com/nortasunasarean 
 

 
Hala ere, proiektuaren xehetasun guztiak jaso eta interesdun guztiek informazio guztia 
eskura izan zezaten, Nortasuna Sarean jardunaldiaren landpage bat diseinatu eta 
aurrera eraman genuen.  
 
Hementxe web-orria ikusteko lotura: http://www.nortasunasarean.eus/ 
 
 
Jakina da bideomarketina punta-puntako joera dela. Segundu gutxi batzutan, bideo 
bakar baten bidez Nortasuna Sarean zer zen azaldu eta izen-emateei bultzada 
emateko asmoz, bideo bat grabatu eta editatu genuen ere. Horrez gain, behin 
jardunaldia ospatu ondoren, laburpen bideo bat garatu genuen, eskura genituen 
baliabide xumeak erabiliz: 
 

• Aurkezpen bideoa: https://vimeo.com/149268613 
 

• Laburpen bideoa: https://vimeo.com/157411420 
 
 
Azkenik, ezin ahaztu offline komunikazioa. Jardunaldiaren ezaugarriak zirela eta, 
online komunikazioa nagusiena izango zen arren, saretik at difusioa emango genuela 
erabaki eta Nortasuna Sarean jardunaldiaren berri emateko kartel informatibo bat sortu 
genuen.  
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6. Hobekuntza eta proposamenak: 

 
 
Esan bezala, jardunaldia urtero egiteko erabakia eta konpromezua hartu dugunez, 
2017ko urte hasieran bigarren edizioa ospatuko dugu Donostian. 
 
Aurtengo jardunaldian, hizlariak e-commerce edo online denden inguruan arituko dira, 
azken urte hauetan merkatuak dendari zein merkatariei mota honetako dendak 
garatzea eskatzen ari direla konturatu baikara. 
 
Aurreko urteko prestaketa epea laburra izan zela ondorioztatuz, aurten abuztuan hasi 
ginen jardunaldiaren nondik norakoak zehazten. 
 
 
 
Hobekuntzei dagokionez, aurreko urtean jardunaldia bai gazteleraz zein euskaraz 
egitea erabaki genuen arren, bertaratutakoen artean euskaraz ulertzen ez zuen 
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pertsonarik ez zegoela ikusirik, aurten euskara hutsean garatzea erabaki dugu, 
ebaluazio emaitzetan horrela eskatu baitziguten aurreko urtean. 
 
Lekuari dagokionez, Beterri eskualdetik Donostira zabaltzea erabaki dugu, geroz eta 
jende kopuru handiagora iristeko asmoz eta jardunaldia zonalde ezberdinetara 
bideratzeko. 
 
Leku aldaketaren harira, arazoak izan ditugu doako gelak topatzeko, proiektuaren 
antolatzailea Kooperatiba bat dela arrazoitzen baitziguten. Azkenean, PuntuEus 
Fundazioa, Nortasuna Sarean 2017ko laguntzaile sarearen laguntzaile bilakatu denez, 
Koldo Mitxelena Kulturguneak bere espazioak doan uztea lortu dugu eskaera beraien 
bidez eginez. 
 
Elkarlanekin jarraituz, aurreko urteko laburpen bideoa egiteko baliabide tekniko eta 
giza baliabide nahikoak ez genituela konturatu ginenez, aurten lan hori egiteko 
bolondres bat lortu dugu, Inge Mendioroz, ikus-entzunen alorreko teknikari eta aditua. 
 
Hirugarrenik, eguna egoki jaso eta ondorengo difusioa burutu ahal izateko, Pastain 
argazkilariaren laguntza izatea lortu dugu ere, argazki saio bat burutuz (trukean bere 
markaren logotipo bat garatzea adostu dugularik). 
 
Hizlariei dagokionez, aurten online denden inguruko bi aditu eta bi kasu praktiko 
erakustea erabaki dugu. Sei hizlaritik lau hizlaritara murriztea egokia dela pentsatu 
dugu, hizlari bakoitzak hitz egiteko aurreko urtean baino denbora gehiago izan dezan 
(ebaluzio fasetik ondorioztaturiko hobetu beharreko beste puntu bat). 
 
Hauxek dira oraingoz lotu ditugun hizlariak: 
 

• Adituak: 
o Marketin alorreko aditua: Iraitz Madariaga 
o Sareko segurtasun eta informatika alorreko aditua: Ion Turrillas (Biantik 

Kooperatiba). 
 

• Kasu errealak: 
o Eguzkilore markako marketin arduraduna 
o Bigarren kasu praktikoa: erabakitzeke oraingoz (hainbat enpresekin 

harremana egiten ari gara, baina ez dugu baiezkorik lortu oraindik). 
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7. Erronkak: 
Urtetik urtera aurreapausoak ematen ari garela argi dugu. Hala ere, aurrekonturik eta 
baliabide handirik gabe aurrera egitean, hainbat alorretan zailtasunak ditugula 
badakigu. 
 
Alde batetik, hizlariak lortu eta hauei garraio gastuak kubritzeko dirurik ez dugunez, 
aditu edo eredugarriak izan zitezkeen enpresa edo hizlari interesgarri askok ezezkoa 
eman digute. 
 
Bestetik, aretoa lortzeko orduan, Kooperatiba bat antolaketa lanetan dagoenez, 
ordaindu ezin ditugun alokairu kuota altuak eskatu dizkigute ondorengo erakundeetan: 
 

• Tabakalera espazioan 
• San Telmo museoan 
• Koldo Mitxelena Kulturgunean  

 
Horrez gain, komunikazioa medio eta euskarri ezberdinetan zabaltzeko, ezinbestekoa 
da baliabide ekonomikoak izatea (inprimaketa lanak, SEM kanpainak, 
komunikabideetan publizitatea…). Mota honetako jardunaldi bat arrakastatsua izan 
dadin, bere difusioak berebiziko garrantzia du. 
 
Bukatzeko, bertaratzen direnei dokumentazio txukun bat eman eta hauetatik 
eratorritako materialak erosteko baliabide eskasia dugu. Emaitzatzat, kalitate eta mami 
gutxiko materiala eskaini behar izaten dugu. 
 
Hori dela eta, Elkarlan Sariak 2016 deialdira aurkeztea erabaki dugu, jardunaldiaren 
kalitate eta jarraipena bermatzeko helburuz. 
 
Batez ere, komunikazio alorrean zailtasunak dituzten proiektu aberasgarri eta 
interesgarriek, behar duten bultzadatxoa izaten jarrai dezaten eta interkooperatismoa 
oinarri duen proiektu honek biziraun dezan. 

 


