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Sarrera



Sustapen sozioekonomikoko eta berrikuntzako eskualde-politika eta estrategia publikoen 
eragina indartzeko, 2013ko uztailean, IRAURGI BERRITZEN sortu zen. Marka berri horren 
baitan, Iraurgi Lantzen S.A. garapen-agentzia eta Loiola Berrikuntza Fundazioa sartzen 
dira.!
!
Beraz, IRAURGI BERRITZENek Azpeitia eta Azkoitiko udal-erakunde publikoen sustapen 
sozioekonomikoko eta berrikuntzako estrategia bateratzen du; horri esker, eragin-eremua 
zabaldu, eta eskualdeko eta lurraldeko zenbait eragile publikoren eta pribaturen sinergiak 
lankidetza indartuko ditu.!

 1 Sarrera!



2 2016an garatutako ekintzak!

2.1 Enpresa Gunea

2.2 Hezkuntza

2.3 Garapen Gunea

2.4 Enplegua

2.5 Turismoa

2.6 Merkataritza

2.7 Ekintzailetasuna



ENPRESA GUNEA 

•  Enpresa Gunea !

•  Kapazitazioa !

•  Lehiakortasuna !

•  Diru laguntzak!

•  RIS 3 Egitasmoa!

•  Eskualdea irekitzea !

 
 
 
 
  
 
 

2.1 



Helburua!

Eskualdeko enpresa ordezkarien elkarlan gunea, eskualdeko enpresen 
lehiakortasuna sustatzeko beharrezkoak diren proiektu estrategikoak erabaki eta 
kudeatzeko Iraurgi Berritzenetik. Horrela udalekin elkarlana indartu nahi da, 
enpresen beharren araberako proiektuak garatzeko. !

Parte hartzaileak!

4Emaitzak !
Ekintza Lerroak  

2017!

2.1 2016an garatutako ekintzak / Enpresa Gunea!   



4

Barnetegi Teknologikoa: Industria 4.0 teknologiek eskaintzen dituzten 
aukeren inguruan sensibilizatu eta ezagutzera eman, Urola Erdiko enpresen 
lehiakortasuna handitzeko: Errealitate birtuala, Bisio artifiziala, 
Ziberseguritatea, Gehitzea Fabrikazioa, Robotika lankidetzan, Big Data.  

23  
enpresa !

17  
pertsona !

2.1 2016an garatutako ekintzak / Enpresa Kapazitazioa: Sensibilizazioa - Industria 4.0 ! !!

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!



4

Urola Erdiko enpresen prozesu produktiboen etengabeko hobekuntza 
sustatu, pertsonen gaitasunak prestatuz, enpresen proiektu pilotoen 
garapena eta ikasketa prozesuak konpartituz. Euskaliten eskutik, eginez ikasi 
metodologoan oinarritutako formakuntza.  2016ko urritik abendura.  

18  
pertsona!

6!
Enpresa  
proiektu !

2.1 2016an garatutako ekintzak / Enpresa Kapazitazioa Aplikazioa - Lean Manufacturing !!

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!



4 13 enpresa txikik, 2 urtetan gestio eredua aldatu dute eredu partehartzaile 
batetara !
6 enpresa berrik  2016an hasi dute prozesuan!

Enpresen barne gestio ereduak hobetu, eredu partehartzaile baten oinarrituz, 
etrategia garatuz, hausnarketa eta akzioa konbinatuz, eta enpresaren beharren 
arabera eredu berriari egokitzapena. !
!

2.1 2016an garatutako ekintzak / Lehiakortasuna: Kudeaketa Ereduen berrikuntza - Enprestuz !!

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!



•  Ekintzak!
!

•  Negozio berrien sorrera erraztu eta azkartu organizazioen aldetik (enpresak), kuantitatiboki eta kualitatiboki !
    gehituz enpresa ekimen lehiakor eta iraunkorren martxan jartzea.!
!
•  Gure enpresa ehuna kapazitatu, enpresa barnetik aktibitate ekintzailea sortzearen ideia balio diferentzial bezala !
    inkorporatzeko, eta gure ekonomiaren hazkunde ekonomiko eta lehiakorrerako aportazio berezi bezala.!
!
•  Ikasketa eremu bat, adituen laguntza eta euskal enpresa traktoreen arrakastako erreferentziak eskaini.!
!

•  Nori zuzenduta!

•  Orokorrean euskal enpresa ehunari. Enfasi bereziarekin, barnekintzailetzarako potentziala eta interesa duten  !
    50 langiletik gorako enpresa industrialetan.!
!
                                                     JAVIER JAUREGUI - ISEQ!

•  Errekurtso ekonomikoak!
!

•  Eusko Jaurlaritzako BARNEKINTZAILE Programaren bitartez.!
•  Enpresa bakoitzeko, 30.000€ ko laguntza batezbeste.!
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Barnekintzailetasuna eta dibersifikazioa  !

2.1 2016an garatutako ekintzak / Lehiakortasuna!!
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Enpresa lankidetza : MUNIBE GROUP!

NOR?!

DATU BATZUK!

!
•  4 Mekanizadoreen artean Talde baten osaera.!
!
!
!
!
!
•  Munibe Group S.L. bezala sortu dira Ekainak 10ean sozietatea 

eratu delarik.!

•  Jon Zubizarreta gure lankidea, beraien koordinatzaile izango 
da Irailak 1etik aurrera, bere dedikazioaren 60 %arekin.!

 !
    !

2.1 2016an garatutako ekintzak / Lehiakortasuna!!



•  Helburua: Kooperazio aukerak aztertzea, identifikatzea eta martxan jartzea.!

•  Diru laguntza ematen duen erakundea: !

•  Eragileak:!

•  Enpresa partehartzaileak: !
!

!
•  Burututako ekintzak:!
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Enpresa Lankidetza / Berritek – Ingedek – Elkarmedia!

!

Lan sa ioak hausnarketa e ta aukerak pos ib leak 
identifikatzeko, eta proiektu pilotoa martxan jarri hiru 
enpresen artean eskaintza integrala emateko.!

2.1 2016an garatutako ekintzak / Lehiakortasuna!!



•  Helburua: Informazioaren kudeaketak duen garrantzia erabakiak hartzerakoan erakutsi eta !
      horretarako informazioaren kudeaketa nola egin behar den adierazi.!
!
•  Programa: ADIMEN LEHIAKORRA!
!
•  Diru laguntza ematen duen erakundea: !

•  Eragile partehartzaileak: Iraurgi Berritzen, Tecnalia.!
!
•  Burututako ekintzak:!

•  Barne prestakuntza; 2016ko Apirilak 5.!
!
•  Aurkezpen ekitaldia; 2016ko Apirilak 6, Antton Tomasenaren eskutik. Foru Aldundiaren programa !
    desberdinen inguruko informazioa ematen da eta Tecnaliaren eskutilk, adimen lehiakorraren inguruko !
    sensibilizazio saioa.!
!
•  Prestakuntza saioa enpresekin; 2016ko Ekainak 29.!
!
•  Diagnostikoak enpresetan; Sammic, Talleres Arrieta eta Ukabi.!
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Adimen Lehiakorra !

2.1 2016an garatutako ekintzak / Lehiakortasuna!!



•  Diru laguntzen informazioa jardunaldia. Maiatzak 4:!

•  Laguntza programak: !

  Hazitek:  4 Enpresa !
•    Eragileak:  4  Enpresa !
•    Produktuaren berrikuntza:  2 Enpresa   !
•    Partaidetza eta konpromisoa: Enpresa 1 !
•    Barnekintzaile: 3 Enpresa !

•    Gauzatu Industria:  Enpresa  1 !
•    Renove Makineria:  Enpresa 1  !
•    Industria digitala: 4 Enpresa !

•  Azpeitian Udal Ekonomia Sustatzeko Plana:  9 Enpresa !

•  EVE laguntzak: Enpresa 1 . !
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Diru Laguntzak bitartekaritza !

2.1 2016an garatutako ekintzak / Diru Laguntzak!!



Eskualdearen aktibitate ekonomiko industriala indartu, enpresa traktore eta 
hornitzaile arteko elkarlana sustatuz. Helburua enpresa txikien lehiakortasuna 
hobetzea da, enpresa traktoreen ezagutza, behar eta proposamenetatik 
abiatuta. !

30 !
Enpresa parte 

hartzaile!

4 Hornidurak! Formakuntza! Negozio 
berriak!

2.1 2016an garatutako ekintzak / RIS3 Egitasmoa. Hornitu Proiektua!

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!



4 8!

18!

Bisita Kopurua!

Beharrak !

11!

5!

Potentziala €!

2,2 M!

Hornitzaile 
homologatua!

Enplegua!

80!

Hornidurak !

2.1 2016an garatutako ekintzak / RIS3 Egitasmoa. Hornitu Proiektua!

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!



4

Formakuntza !

CAD-CAM!

Lean 
Manufacturing!

Kosteen 
Kudeaketa  
Antolaketa !

2.1 2016an garatutako ekintzak / RIS3 Egitasmoa. Hornitu Proiektua!

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!



4
Negozio 
Berriak!

3 !
Aukera  !

2.1 2016an garatutako ekintzak / RIS3 Egitasmoa. Hornitu Proiektua!

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!



+ 

+ - 
- 

Tendencias/sectores atractivos para la comarca!

Tecnologías limpias!

Fabricación avanzada!
Industria 4.0!
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3Simbiosis 
industrial!

2.1 2016an garatutako ekintzak / RIS 3 Egitasmoa. Simbiosis industriala  !



HELBURUA!

Eskualdeen artean hondakinak partekatzeko (materialak eta 
energetikoak) elkartrukatze-sareak eta sinergiak sortzea hiru 
eskualdeetan, balio-kateko industria desberdinen arteko kooperazioaren 
bidez. Hau neurri batean industria bateko azpi-produktuak eta 
hondakinak beste industrietan lehengai gisa erabiliz lortzen da; industria 
sektorean eta industria sektorearen eta ingurune sozial eta naturalaren 
artean harremana eta lankidetza handituz.!

PARTE HARTZAILEAK!
!

!

EMAITZAK!

Eskualde bakoitzean analizatu diren hondakinak :!

•  Urola Erdia :  Egurra!
•  Oarsoaldea : Poliespan!
•  Goiekin : PLA – Plastikoa!

PROGRAMA LAGUNTZA ETA 
FINANTZIAZIOA!

Ikasekin Programa :!

•  82.357,68 € Proiektu guztia!

•  1.188,75 € IBrentzat!

21 

Simbiosis industrial!

! !!

2.1 2016an garatutako ekintzak / RIS 3 Egitasmoa. Simbiosis industriala  !



HELBURUA!

Industria 4.0 kontzeptua oinarri hartuta, makina-herramienta sektorean 
bezero eta hornitzaileen arteko harreman komertzialak ikertu, hauen 
beharrak identifikatu eta etorkizunean sektoreak izango dituen erronkei 
aurre egiteko harreman eredu berri bat irudikatu da. !

PARTEHARTZAILEAK!

EMAITZAK - ONDORIOAK!

•  Gestio kudeaketako ERP bateratu baten interoperabilidad proietua. 4 
Enpresak hartu eman hori, era bakar batean kudeatu. Zerbizio 
integrala osatzea.!

•  Gaur egunungo IKT sistema daukatenak bezero / hornitzaileen 
diagnostiko bat egitea. !

PROGRAMA LAGUNTZA ETA 
FINANTZIAZIOA!

Ikasekin Programa :  !

•  52.325,43 € Proiektu guztia!

•  7.189,36€ IBrentzat!
22 

Bezero eta Hornitzaileak Harremantzen – Harremantzen 4.0!

2.1 2016an garatutako ekintzak / RIS 3 Egitasmoa. Harremantzen 4.0 !



ONDORIOAK!

Proba pilotoaren garapenean ikusitako ondorio 
nagusiak :!

!

1.  Defizientziak ikusi dira  hornitzaile eta bezeroen 
artean, eta bi aldetatik hobetzeko aukerak 
identifikatu dituzte : hobekuntza prozesuak 
bideratzeko beharra, IKTen bitartez.!

2.  Harremantzen 4.0 II proiektuaren eskaera!

3.  AFM rekin elkarlana sendotu, eta alor 
desberdinetan lana egiteko aukerak identifikatu : 
adibidez Mekanizatuko asoziazio berriaren 
sorrera, eta beraiekin proba piloto desberdinak 
egiteko aukerak identifikatzen 2017 ra begira.!

!
!

23 

Bezero eta Hornitzaileak Harremantzen – Harremantzen 4.0!

2.1 2016an garatutako ekintzak / RIS 3 Egitasmoa. Harremantzen 4.0!
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Tendencias/sectores atractivos para la comarca!

TIC / mundo digital!

Fabricación avanzada!
Industria 4.0!
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4

Harreman-
tzen 4.0!

2.1 2016an garatutako ekintzak / RIS 3 Egitasmoa. Harremantzen 4.0!



•  Sensibilizazio ekitaldia, Zestoako !
     bañuetxean.!
!
•  Udalaren eskutik bakarkako bisitak !
     Zestoako enpresetara: Forjas Iraeta, !
     Goialde, Gri Castings, Logure eta !
     Mekatar. !
!
•  Enpresen interesa; diru laguntzen !
     kudeaketa, Hazilan, Hornitu.!
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Zestoako  enpresei gerturatzea!

 
 
  
  
  
  
  
 

2016an garatutako ekintzak / Eskualdea irekitzea. Enpresa berrien kaptazio prozesua. Zestoa!2.1 



2.2 HEZKUNTZA

•  Elkarrekin Eraikitzen!
!
•  Robotika eta Programazioa!
!
•  IKT proiektuak!
!
•  Sare sozialak eta hauen erabilera!

 

 
 
 
 
  
 
 



•  Helburua: Ikasleen artean ekintzailetasun baloreak sustatzea, egiteko moduak aldatuz. 
Eskualdeko eragile desberdinak pairatzen ari diren egoera errealen azterketa egiten dute lan 
taldetan banatuta. !

!
•  Ikastetxeetatik irten eta tokian tokiko arazoak ezagutzeko aukera izaten dute prozesuen zehar.!
!
•  4. edizioa: 2016/2017 ikasturteko ELKARREKIN ERAIKITZEN 4. edizioa izan da proiektua 

garatu duguna eta aurrera pauso haundia eman da bere kontsolidazioan.!
 
 
  

Elkarrekin Eraikitzen !

 
 
 
 
 
 

2.2 2016an garatutako ekintzak / Hezkuntza!



2.2 2016an garatutako ekintzak / Hezkuntza!

Robotika eta Programazioa!

•  Helburua: Programazioa eta Robotika-rekin lotutako dinamikak ikastetxeetan 
martxan jartzeko beharra asetzea.!

2 prestakuntza saio egin genituen 5 ikastetxeetako 12 irakaslekin, gehienak teknologikoak.!



2.2 2016an garatutako ekintzak / Hezkuntza!

IKT proiektuak!

IKT-en erabilera ikastetxeetan. IKASTETXE bakoitzak bere IKT 
estrategiari aportazioa  egin eta prozesuren garapen mailan 
laguntzera bideratutako proiektu bat garatu du.!
!
!
Proiektuak ereduak eta egiteko moduak aldatzera bideratu dira, hauen 
erabilerara trasbersalerako metodologia desberdinak aplikatuz.     
Ikastetxe bakoitzak 3000€ baliatu ditu proiektu hauen garapenerako.!



2.2 2016an garatutako ekintzak / Hezkuntza!

Helburua: Ikastetxe guztien baliabideak batu eta guraso, irakasle eta irakasleentzako 
sentsibilizazio nahiz kapazitazio astea antolatzea. !
!
Hori horrela izanda, lan talde zehatz bat osatu (udalak, gazteria, ikastetxeak, IB) eta programa 
amankomun bat adostu genuen dinamika desberdinen bitartez. !
!
Hemendik ikastetxe bakoitzak taller konkretuak egin ditu irakasleen klaustroan, ikasleekin ere 2 
orduko 3 tailer landu zituen ikastetxe bakoitzak. Gazteria sailean ere sentsibilizazio saio batzuk 
bideratu ziren eta azkenik gurasoei eta oroar gizarteari zuzendutako ekitaldiak ere egin genituen.!
!
Eragile desberdinek osatutako prozesu amankomun bat bideratzea lortu da.!

Sare sozialak eta hauen erabilera!

“EMEN-TIC enpresa izan dugu laguntzaile 
edukien ikusoegitik tallerak kudeatu eta 

operatiba kudeatzeko”!



GARAPEN GUNEA !

•  Garapen Gunea !

•  Lurraldea: Eskualde Ikuspegia !

•  Ingurune berritzaileen sorrera !

•  Erakunde Lankidetza !

•  IB Ereduaren berrikuntza !

•  Gipuzkoa Sarean !

 
 
 
 
  
 
 

2.3 



4

Eskualdean arlo sozioekonomikoan inguru berritzaileak eta proiektu 
estartegikoak sortzeko politikak eta estrategiak sustatzea helburu duen 
udalen arteko elkarlan  espazioa. !
!

Proposamenak, jarraipenak eta eskualdeko proiektuen balorazioa. Enplegu 
Sustapenerako Ekintza Plana, egoera azterketa, baliabideak  eta ekintza plan 
berria abian jarri da. !

2.3 2016an garatutako ekintzak / Garapen Gunea!

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!



4

Eskualdeko langabeziaren eboluzioa eta ezaugarriak aztertu (perfilak, sexua, 
eboluzioa…) baliabideak eta erramintak eskuragarriak eta eskualdearen 
beharretara egokituriko  ekintza plana definitu. !

•  Eskualdearen egoeraren ezagutza eta balorazio konpartitua. !
•  Baliabideen eta erraminten analisia eta balorazioa. !
•  Erraminta berriak abian jarri eta ekintza plan berria. !

2.3 2016an garatutako ekintzak / Enplegu Sustapena Ekintza Plana  

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!



4 “Menpekotasun egoeran dauden pertsonen arretan teknikaria“  Erdi mailako 
ziklo berriaren eskaintza Azkoitian. 2016 / 17  Ikastaroa .  
 

Eskualdearen Lanbide Heziketaren prestakuntza eskaintza indartu, 
hazkundea duen sektore estrategiko baten eskaintzarekin lerrokatuta, eta lan 
merkaturatzeko irteerak dituen perfiletan langabetuak prestatzeko 
helburuarekin. !

2.3 2016an garatutako ekintzak / Lanbide Heziketa Eskaintza berria!

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!



4

Eskualdearen bisio amankomun bat sustatu eta indartu, Zestoako Udala 
inkorporatuz. Arlo sozio ekonomikoan eskualdearen aldeko elkarlan  
proiektuak garatzeko eta horrela eskualde elkarrekin eraikitzen joan .!

Iraurgi Berritzeneko arlo desberdinetan Zestoako udalaren 
barneratzea : enpresa, enplegua, turismoa eta merkataritza. Zestoako 
eragileei zerbitzuen aurkezpena eta eskaintza. !

2.3 2016an garatutako ekintzak / Lurraldea: Eskualde ikuspegia indartzen !

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!
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UROLA SARETZEN !

2.3 2016an garatutako ekintzak / Lurraldea: Eskualde ikuspegia indartzen !

•  Zer da Urola Saretzen?  Urola Erdiko tokiko garapenerako erronkei aurre egin eta 
aukera berriak sortzea helburu duen eragile sozioekonomikoen mahai teknikoa. 
Horretarako elkarlanean, oinarrituriko ikuspegi estrategikoa eta berritzailea garatuz. !

!
•  Parte hartzaileak: Urola Erdiko jarduera ekonomiko guztien eragile ordezkariak. Iraurgi 

Berritzen-enpresa, hezkuntza, ekintzailetza, turismoa, merkatatritza-, Urkome,  Urolab,   
Ingurumena, Agenda 21. !

!
•  Emaitzak: 1.Ikuspegi orokorra amankomunean lantzeko esparrua izatea, 

bakoitzarenetik haratago. 2. Eragileen proiektuak sozializatzeko gunea. 3. Martxan 
dauden proiektuei difusioa eman .4. Elkarlanerako proiektuak  identifikatu eta martxan 
jartzea, aurretik eragileen proiektuak ezagutuz. 6. Proiektu eta aukera berriak atzeman 
dira eragile artean (ekintzaile mahaia; merkataritza elkarlana; enplegua…).!



3
7 

2.3 Urola Saretzen / Eragile sozioekonomikoen mahai teknikoa!!



38 

•  Eragileen elkarlanaren bitartez 2016an garaturiko  proiektuak partekatu.!
•  Eskualdearen langabeziaren gaur egungo egoeraren azterketa 

kontrastatu.!
•  Udaletatik enpleguaren sustapenerako garatu beharreko ekintza 

planaren lehentasunak jaso, etorkizuneko lerroak bideratzeko balioko 
duena, enpresa eta ikastetxeekin elkarlanean.!

Iraurgi Berritzenen XIV.TOPAKETAK eskualdeko garapen sozio ekonomikoaren alde 
elkarlanean diharduten, enpresa, ikastetxe eta udaletxeen arteko urteko topagunea izan da.!

Enplegu etorkizunean Urola Erdian: 
eragileekin mahai ingurua. Ekintza 
planerako lehentasun lan lerroak 
identifikatuta enpresa eta ikastetxeekin 
elkarlanean. !

2.3 2016an garatutako ekintzak / Iraurgi Berritzen  XIV Topaketak !!

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!
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Elkarrekin eskualdea eraldatzen 
Nola? zer? Zergat i k?

Zertarako? 

Taldeko argazki bat  

2.3 2016an garatutako ekintzak / IB ereduaren berrikuntza!!



4

Eskualdeko berrikuntza sozial desberdinen esperientziak aztertu, zabaldu eta 
balorean jarri, berrikuntza sozialaren markoan lerrokatu eta etorkizunera begira 
erronkak eta hobekuntzak identifikatu. !

Urola Erdian eremu desberdinetan 
garatzen diren 6 esperientzia aztertu dira 
Eragi leen ar tean konpar t i tu d i ra 
ondorioak eta hausnarketak etorkizunera 
berg ia . Uro la E rd ia ber r i kun tza 
sozialaren eskualdea. !
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2.3 2016an garatutako ekintzak / Ingurune berritzaileen sorrera - UrBerritzen!

Helburua!

Parte hartzaileak!

Emaitzak!



Jarduera industrialera zuzentzen diren Urola Erdiko enpresa direktorio bat sortu 
da. Garatutako aplikazioak, bilaketaren irizpideen arabera emaitzak aurkitzeko 
aukera ematen du. Plataforma honek eskualdeko enpresa hornitzaileen bilaketa 
erraztuko du enpresa interesatuei. !

+300 
empresas 

!Accesible en breve!!

2.3 2016an garatutako ekintzak / Ingurune berritzaileen sorrera - Industri Mapa!

Helburua!

Emaitzak!



Jantur !
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2.3 2016an garatutako ekintzak / Ingurune berritzaileen sorrera - Jantur!

•  Helburua: tokiko ekoizleez, turismo-zerbitzuen oinarrizko hornitzaileez [jatetxeak, 
nekazal etxeak] eta azken kontsumitzaileez osatutako ekosistema kudeatzea 
ahalbidetuko duen plataforma teknologiko bat  garatzea da, tokiko produktu eta 
esperientzia turistikoak koordinatuz banaketaren eta marketinaren bitartez.!

•  Proiektu pilotoak Urola Erdiko Lehen sektoreko uztiapenetan eta jatetxeetan egin dira.!
•  Parte hartzaileak: Merkatu (líder), Alianzo, Batura Mobile Solutions, Bilbomática, 

Elkarmedia, Gupost, Iraurgi Berritzen, Maser, The Movie Virtual, URKOME. !
 !
!



HELBURUA! 3D aren inguruan dauden negozio berri eta formazio beharren 
identifikazioa!

BARNE PROIEKTUAREN 
GARAPENA!

Sensibilizazio jardunaldia, Martxoak 16!

!

15 enpresa baina gehiago etorri ziren eta oso ondo baloratuta.!

Lan esparru desberdinetatik aukera berrien identifikazioa:!

!

LAGUNTZAILE POSIBLEAK!
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3D Printing-aren inguruan dauden aukeren identifikazioa!

2.3 2016an garatutako ekintzak / 3D Printing!



2016-2019 KO !
HELBURUAK!

!

!

!

!
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Enpresa 
Txikiak!

E. Tkiak!
E. Tkiak!

E. Tkiak!

E. Tkiak!

E. Tkiak!E. Tkiak!
E. Tkiak!E. Tkiak!

E. Tkiak!Fazilitadoreen 
taldean 

landuko dena!

Foru 
aldundiaren 
antolaketa!

GFA arteko !
Sare + 

programak!
Agentzien 
antolaketa!

Agentzien eta 
enpresen 

arteko sare + 
programak!

E. Txikien 
arazoak + 
gaitasunak!

Landu nahi dena da 
Udalen eta Agentzien 
arteko erlazioa ere eta 

GFA eta agentzien arteko 
lanketa!

AGENTZIAK 

2016-2019!
!

2.3 2016an garatutako ekintzak / Gipuzkoa Sarean. Eskualde arteko Mahaia !!



EGOERA !
2016  UZTAILA!
2016 ABENDUA!

•  HELBURUA : Gipuzkoa Sareanek, lurraldea garatzeko duen helburuan, bi 
ezaugarri nagusi hauek abiapuntu direla bideratuko du bere ahalegina 
legealdi honetan: gobernantza ona eta ekonomia suspertzeko plana.!

!
•  2016 Uztaila – Abendua : Diagnostiko Objetibo eta Subjetiboa!
!
1.  Diagnostiko Objetiboa: Garapen agentzi desberdinen azterketa honako lan 

arloak landuz !
!

A.  Egitura – Organizazioa!
B.  Finantziazioa!
C.  Estrategia!
D.  Inpaktua!
!
Abenduak 12an aurkeztuko dira ONDORIOAK.!

2.  Diagnosiko Subjetiboa: Protokolo – Akordio bat landuko da, GFA eta EMA-
aren artean non Garapen agentzien finantziazioari eta  URTARRILLETIK 
aurrera.!

45 

2016-2019!
!

2.3 2016an garatutako ekintzak / Gipuzkoa Sarean. Eskualde arteko Mahaia !!



2.4 
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ENPLEGUA

•  Enplegu zentrua!
!
•  Lan-orientazio zerbitzua!
!
•  Enplegu Programak!
!

•  Lehen Aukera Programa!
!
•  Europako Gizarte Funtzaren 

diru laguntzak!
!

§     Enplegu Ekimenak!
!

•  Web eta Enplegu Mahaia!

 
 
 
 
  
 
 



•  Helburua: Langabezian eta langabezian erortzeko arriskuan edo enplegua hobetu nahian 
dauden herritarrei eskualdean dauden lan eskaintzen inguruan informazioa eskaini eta bilaketa 
aktiboan lagundu, lan eskaintza hauetan izena ematen lagundu eta Curriculuma eta aurkezpen 
gutuna prestatzen lagundu.!

!
•  Hau martxan jartzeko diru-laguntza eman duten erakundeak:!
!
•  Herritarren eskura dauden zerbitzuak: !

•  Lan eskaintzak aurkitzeko ordenagailuak. !
•  Eskualdeko lan eskaintzak laburbiltzen dituen tabloia.!
•  Lanbideko enplegu eskaintzetara sarrera. !
•  Inguruan dauden prestakuntza zerbitzuak laburbiltzen dituen tabloia.!

!
2016ko martxotik 2017eko martxora bitartean martxan!
Guztira 657 erabiltzaile: Aizarnazabal (4); Azkoitia (269); Azpeitia (323); Beizama (0); Errezil (6); 
Zestoa (29); Beste batzuk (26). Atzerritarrak (211) – Bertakoak (446). Gizonezkoak (353) – 
Emakumezkoak (304).!
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Enplegu zentrua!

2.4 2016an garatutako ekintzak / Enplegua!



•  Helburua: Lan bila dabiltzan eskualdeko herritarrei laguntza pertsonalizatua eskaini. Bertan, 
herritar bakoitzak dituen behar konkretuen araberako zerbitzua eskaintzen da hauei balizko lan 
irteera eta prestakuntza zerbitzuetan aholkularitza eskainiz. Helburu hauek bete asmoz, 
orientatzaileak laguntza pertsonalizatua eskaintzen du ondorengo alorretan.!

!
•  Lan elkarrizketak prestakuntza.!
•  Hautaproben prestakuntza.!
•  Prestakuntza beharren azterketa.!
•  Autoenplegurako informazioa!

!
•  Hau martxan jartzeko diru-laguntza eman duten erakundeak: 2016eko Uztailetik 2017eko 

martxora arteko datuen arabera:!
!
Guztira 164 erabiltzaile: Aizarnazaba.l (2); Azkoitia (69); Azpeitia (81); Zestoa (11); Errezil (1). !
Atzerritarrak (41) – Bertakoak (123). Gizonezkoak (80) – Emakumezkoak (84)!
Zerbitzutik pasatako erabiltzaileen artean %21,53ko kontratazio izan da.!
!
Gehien eskainitako zerbitzuak: Lan eskaera eguneraketa, Curriculum, Informazio profesionala, 
Interneten erabilera eta Banakako orientazioa.!
 

Lan-orientazio zerbitzua!

2.4 2016an garatutako ekintzak / Enplegua!



•  Helburua: Beren tituluari lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez 
duten gazte langabetuak EUSKAL ENPRESEK praktiketan edo/eta kontratu mugagabe 
batekin kontratatzeko bideratutako laguntzak arautzea. !

•  Programan parte hartzeko baldintzak:!

•  Langabezian egotea eta Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.!

•  16 urtetik gorakoak eta 30 urtetik beherakoak izatea!

•  Euskal Autonomia erkidegoan bizitzea!

•  Honako titulazio hauetakoren bat izatea:!
•  Unibertsitate-lizentzia edo gradua, Ingeniaritza, Arkitektura.!
•  Unibertsitate-diploma, Ingeniaritza Teknikoa, Arkitektura Teknikoa.!
•  Araututako lanbide heziketako edo berariazko lanbide heziketako goi edo 

erdi mailako teknikaria. !
•  Honako bi tituluak ere aurrekoen baliokideak dira: teknikari laguntzailea 

(LH1) eta teknikari espezialista (LH2).!
•  Profesionaltasun-ziurtagiriak.!

 

Lehen aukera programa:!

2.4 2016an garatutako ekintzak / Enplegu programak!



Lehen aukera programa:!

•  2016an bi enpresei lagundu zaie eskaera betetzen eta kudeatzen:!

§  Tinko STS, S.L.!

§  Maxixatzen Euskaldunen Elkartea!

•  Programa honen bitartez 2 kontratu egin dira ondorengo profiletan:!

§  Tinko STS, S.L – Energia efizientzian eta berriztagarrietan 
ingeniaria!

§  Maxixatzen Euskaldunen Elkartea – Administrari kudeatzailea!

 

2.4 2016an garatutako ekintzak / Enplegu programak!



•  Zer da? Gazteen enplegarritasuna hobetzea eta lan 
munduan txertatzeko baliabideak eskaintzea.!

!
•  Programaren hartzaileak? 20 eta 35 urte bitarteko gazte 

kualifikatuei zuzendutako proiektua da. Orain dela hilabete 
bat adina 44 urte arte zabaldu egin  da.!

!
•  Programaren faseak:!
!

1.  Fasea “aktibatu”: bertan 15 partaideek hartu 
dute. Bertan, gaitasun pertsonalak eta 
profesionalak landu dira NORGARA 
kontsultoraren laguntzaz!

!
2.  Fasea kokatu (praktikak enpresan): fase 

honetara 12 pertsonek hartu dute parte eta 
praktikak eskualdeko enpresa ezberdinetan egin 
dituzte:!

!
Balorazio oso positiboa izan da: 15 partaideetatik 
12 lanean daude eta 1 prestakuntza jasotzen.!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!

!

HAZILAN programa:  1. edizioa: 2016ko maiatzak 30!
!

2.4 2016an garatutako ekintzak / Europako Gizarte Funtsaren diru laguntzak!



•  Zer da?!
!
!
!
!
•  Programaren hartzaileak?!
!
!
!
!
•  Helburua?!
!
!
!
!
!
!
•  Programaren faseak?!

TXERTATU MERKATUAN programa:  1. edizioa: 2016ko Azaroak 21!
!

Euskal Erkidegoko 2014-2020ko Gazte Enplegurako programa 
Operatiboan kokatzen da proiektua eta Gizarte Funtsak % 91,89 
finantziatzen du. !

Prestakuntza-maila baxua duten, ikasketak utzi dituzten eta langabezian 
dauden 16 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazteei zuzendutako 
programa da. 2016ko azaroan hasitako programan, 18 partaideek hartu 
dute parte.!

Pertsona bakoitzaren MOTIBAZIOA lortzea eta AUTOESTIMUA 
areagotzea, esku hartzeko erabiltzen diren metodologiak gela 
tradizionalean erabiltzen direnen bestelakoak izanik. !

1.  EGOKITU:  Eguneroko jakintzetaik abiatuta, lan-profila eraikitzea. Fase 
hau 2016ko azaroak 21etik abenduak 5 arte garatu da.!

2.  TREBATU: Gaitasun teknikoetan prestatzeko tailerrak. Fase hau 
urtarrilaren 2tik aurrera garatuko da eta bi tailer antolatu ditugu: 
Garbiketa indutriala eta administratibo laguntzailearena.!

2.4 2016an garatutako ekintzak / Europako Gizarte Funtsaren diru laguntzak!



•  Helburua: Titulua edo prestakuntza izanik, beraien tituluarekin lotutako lanetan 
esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak euskal 
enpresek edo beste erakundeek kontratatzeko oinarriak ezartzea eta horretara 
bideratutako laguntzak erabiliz, haien enplegarritasuna hobetzeko neurri gisa, 
lanbide-esperienzia lortu.!

!
•  Iraurgi Berritzenen zeregina zentru-kolaboratzaile gisa: Enplegu-eskaintzak 

kaptatu, erregistratu eta kudeatu.!

•  Laguntzak ematen dituen erakundea:!

•  Bideratutako diruz lagundutako prestakuntza kontratazioak: 2 !
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Enplegu Programak / Lehen Aukera Programa!

2.4 2016an garatutako ekintzak / Enplegua!



2015. urtean Europako Gizarte Funtsaren diru laguntzak lortu dira, datorren urtean  
ondorengo enplegu ekimenak hauek martxan jarri ahal izateko:!
!
•  HAZILAN (2016 – 2020): !
Helburua: Kualifikatutako, eta ikasten edo prestakuntzan ez dauden, 20 eta 35 urte 
bitarteko gazte langabetuei lan-munduratze prozesuan lagundu (unibertsitate edo goi 
mailako lanbide heziketako ikasketak amaituta).!
Aurrekontua guztira: 187.500 € (EGF ren kofinantziazioa % 50).!
!
•  TXERTATU MERKATUAN (2016 – 2018): !
Helburua: Hezkuntza edo Prestakuntza sisteman ez dauden 16 eta 30 urte bitarteko 
gazte langabetuei lan-munduratze prozesuan lagundu (kualifikazio gutxikoak).!
Aurrekontua guztira: 99.566 € (EGF ren kofinantziazioa % 92).!
!
 !
!
!
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Enplegu Programak / Europako Gizarte Funtzaren diru laguntzak!

2.4 2016an garatutako ekintzak / Enplegua!



LANZITUZ (2016 – 2019)!
!
•  Helburua: Norbere konturako lana, enpresa espiritua eta enpresa sorrera 

bultzatzea, Lan Sozietate ereduaren bidez. !
!
•  Aurrekontua guztira: 216.230 € (EGF ren kofinantziazioa % 50).!
!
•  Kolaboratzaileak: ASLE; Gipuzkoako Bazkundea; CCOO Euskadi; UPV-EHU Gezki; 

Iraurgi Berritzen. !
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Enplegu Programak / Europako Gizarte Funtzaren diru laguntzak!

2.4 2016an garatutako ekintzak / Enplegua!



2015. urtean enplegu arloko ekimen garrantzitsu honi bultzada haundia eman zaio, 
datorren urtean burutu eta martxan jartzea aurreikusten delarik.!
!
Urola Erdiko enplegu web baten osaketa eta inplementazioa!
•  Helburua: Urola Erdiko enplegua, orientazioa eta lan prestakuntzarako eragileen 

eskaintza eta informazio bateratua eta eguneratua jasotzeko erreferentziazko 
topagunea izatea.!

!Eskualdeko enplegu eragileen mahaiaren eraketa eta dinamizazioa: !
•  Helburua: Eskualdean enplegua, orientazioa eta formazio laboralaren esparruan 

lanean ari diren eragileen artean harremana bultzatuz elkarlanerarko mahai bat 
osatzea.!

Urola Erdiko enplegu arloko eragile publiko eta pribatuen artean enpleguaren analisia 
eta jarraipena partekatu, dagokion erakundeei eta eragileei ekarpenak eta 
proposamenak eginez.!
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Enplegu Ekimenak / Web eta Enplegu Mahaia!

2.4 2016an garatutako ekintzak / Enplegua!



LANZITUZ PROGRAMA!

•  Helburua: Lan sozietate eredua oinarri harturik, ekintzailetza sustatzea!

•  Hasiera data: 2016ko uztailean ekin zion programak!

•  Garatutako ekintzak: !
!
!

•  “NIRE NEGOZIOA MARTXAN 
JARTZEKO, ZER JAKIN BEHAR DUT?”  
55 orduko ikastaroa antolatu zen.!

!
•  6 pertsonek hartu zuten parte, eta 

horietatik 3rek bere negoziorekin 
aurrera dihardute!

•  Ekintzailetza kolektiboko proiektu bati 
aholkularitza pertsonalizatua eskaini 
zitzaion enpresa planean. !

•  Enpresa gaur egun martxan dago. !
 
 

2.4 2016an garatutako ekintzak / Enplegua!
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2.5 TURISMOA 

•  Lehiakortasun Turistikoa!

•  Marketing Turistikoa – Produktuen 
sorrera eta garapena!

•  Marketing Turistikoa – Sustapena eta 
Merkaturatzea!

•  Eskualdeko Turismo Bulegoa!

•  Proiektu desberdinetan parte hartzea. 
Aholkularitza, difusioa eta 
komunikazioa!

 
 
 
 
  
 
 



Lehiakortasun Turistikoa!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa!

SICTED, Kalitate Turistikorako Ziurtagiria!
!
•  2009tik abian.!
!
•  Eskualdeko 16 enpresa sistema honen inplantazioan.!
!

•  Jatetxea, hotelak, nekazal turismoak, museoak.!



Bost Geltoki Historian!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!

BALIABIDE 
TURISTIKOAK!

PRODUKTU 
BERRIA!

JARDUERA 
TURISTIKOA  !

Garapen fasea - !
Storytelling!

Sustapena eta 
Merkaturatzea – !
Online/Offline!

!

1.  Algorri interpretazio 
zentroa!

2.  Ekainberri!
3.  Loiolako Santutegia!
4.  Lili Jauregia!
5.  Burnibidearen 

Euskal Museoa!



Bost Geltoki Historian!

2.5 

•  Familia Turismora egokitutako produktu turistikoa!
!
•  2016 ekainak 3 –Abenduak 8!

2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!



Inaziotar Lurraldea – Inaziotar Bidea!

2.5 

2016an burututako ekintzak:!
!
-  Produktuen sorrera eta garapena: EZKUTUKO ALTXORRAK bisita programa, 

2016ko Apirilak  - Ekaina.!

23 enklabe desberdinetara bisita gidatuak!
!
Inaziotar Bideko lehen hiru etapa ezagutzeko mendi irteera gidatuak!

!
Donostia 2016 Bidea proiektuarekin elkarlana!

2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!



2.5 

Ignaziotar Lurraldea: Urola Erdia, Urola Garaia eta Debagoiena eskualdeen arteko 
garapen turistikorako proiektu amankomuna, 1997tik abian.!
!
•  Loiolako Inazioren figuraeta berari eta bere garaiari (XVI. Mendea) loturiko 

ondare historiko, artistiko eta naturala turistikoki balorean jarri, garatu, sustatu 
eta merkaturatzeko proiektua. !

!
•  Produktuen garapena, sustapena eta merkaturatzea!
!
Inaziotar Bidea, Azpeitia (Loiola) – Manresa: Biak uztartu ditugu, integrazioa.!
Kudeaketa aldetik Euskadiko Inaziotar Bideko Mahaian partaide. !
Ordenazioa, dinamizazioa eta sustapena.!

2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!

Inaziotar Lurraldea – Inaziotar Bidea!



2.5 

Sustapena eta merkaturatzea!
!
•  Euskarri grafikoen diseinua, publikazioa eta banaketa (berriak eta reedizioak).!

•  Loiolako Santutegia, Oinezko ibilbideen folletoa eta folleto mapa orokorra.!
!

•  Online bidezko sustapena, social media eta web!
•  Tierraignaciana.com, @tierraignaciana, FB.!
!

•  Fam Trip (bidai agentziak) eta Fam Press (komunikabideak) antolaketa eta ejekuzioa!
•  Meet Basque Country, Vaga Brothers, Biblische Reizen Alemania, HIS Japan, 

UK eta Benelux komunikabideak, Le Figaro…!
!

•  Euskadiko Inaziotar Bideko Mahaiko koordinazioa (Basquetour, Foru Aldundiak eta 
Gipuzkoa eta Arabako sei eskualdeak).!

!
•  Inaziotar Bidea GR 120 seinalizazioa GFAren eskutik.!
!
•  GR 120 mapa berriaren diseinua – reedizioa.!
!
•  Inaziotar Bideko folleto orokorraren diseinua (5 Autonomi Erkidego).!

2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!

Inaziotar Lurraldea – Inaziotar Bidea!



2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!

Inaziotar Lurraldea – Inaziotar Bidea!



Inaziotar Lurraldea – Inaziotar Bidea!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!



Inaziotar Lurraldea – Inaziotar Bidea 

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!



Urola Gustagarri!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!

Urola Erdiko Produktu Turistiko Gastronomikoa!
!
Euskadi Gastronomika Produktu Klubean integratuta.!
!
2016 ekintzak:!
Produktuaren garapena (ebentoak)!

1.  Urola Gustagarri Running & Fest (Apirila)!
2.  Urola Gustagarri Udako Zaporeak (Uztaila – Abuztua)!
3.  Urola Gustagarri Azoka Herritik (Iraila)!
4.  Errezil Sagarra!

Sustapena eta Merkaturatzea!
1.  Online !

a.  urolagustagarri.eus, social media estrategia!
2.   Offline !

a.  Euskarri grafikoen publikazioa eta banaketa!
b.  Komunikabideak!

a.  Berrien sorrera!
b.  Publi insertzioak – UK Hitza gabonetako bereziak.!



Urola Gustagarri!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!



Urola Gustagarri!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!



Urola Gustagarri!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!



2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!

urolagustagarri

errezil sagarra
azoka - errezetak - ekoizleak

ERREZILGO UDA
LA

Urola Gustagarri!



Natur Turismoa!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!

Eskualdeko natur ingurunea balorean jartzea aisialdi eta turismorako dauden 
aukerak azaleratuz!
!
2016 ekintzak:!
!

•  Izarraitz eremuko mendi ibilbide eta zerbitzuen mapa!

•  Ibilbideak, GPSrako track-ak.!

•  Mendi ibilbide sarearen mantenua!

•  Urola Bide Berdearen sustapena!

•  Inaziotar Bidearen esparrua.!



2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!

Natur Turismoa!



2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Produktuen sorrera eta garapena!

Natur Turismoa!



Fam Trip – Fam Press!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Sustapena eta merkaturatzea!

•  Eskualdeko eskaintza turistikoa Trade-ari (bidai agentzi eta TTOO) eta 
komunikabideei erakusteko antolatzen diren bidaia eta egonaldiak.!

!
•  Sustapen eta merkaturatze ekintza zuzen eta efektiboak.!
!
•  Zuzenean antolatzen direnak edo zeharka etortzen zaizkigunak (Basquetouren 

eskutik).!



2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Sustapena eta merkaturatzea!

2016ko jarduera:!
!

1.  Veronia Tours (FT) – Otsaila!
2.  Le figaro (FP) – Apirila!
3.  Deusto Unibertsitatea (FT) – Apirila!
4.  Meet Euskadi (FT, varios) – Maiatza!
5.  Vagabrothers (FP) – Maiatza!
6.  Yi Huang, China (FP) – Ekaina!
7.  KRAS TTO Holabda (FT) – Uztaila!
8.  Biblische Reisen Alemania (FT) – Iraila!
9.  Benelux & UK media (FP) – Urria!
10.  HIS Japan (FT) - Azaroa!

Fam Trip – Fam Press!



Turismo Azokak!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Sustapena eta merkaturatzea!

Erakunde publikoen eskutik (Basquetour eta Gipuzkoako Foru Aldundia) Estatu 
mailako nahiz nazioarteko turismo azoketan parte hartu da.!



Offline Sustapena!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Sustapena eta merkaturatzea!

Euskarri grafikoen diseinua, publikazioa eta 
banaketa:!
!
•  Eskualdeko Turismo Bulegoetan!
!
•  Establezimendu turistikoetan !

•  Turismo azoketan!
!
•  Eskariaren araberako materiale bidalketak 

e.a.!

Salmenta zuzena, Marketing zuzeneko 
kanpainak!



Online Sustapena!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Sustapena eta merkaturatzea!

•  Urolaturismo.eus mantenua, 
hobekuntzak eta garapena!

!
•  Social media estrategia!



Abuztua 5 Agosto 19:00

English Baroque  
Soloists
Monteverdi Choir
Easo Eskolania
John Eliot Gardiner, zuzendaria
James Gilchrist (Evangelista)
JOHANN SEBASTIAN BACH
“Pasión según San Mateo BWV 244”
72,40 / 58 / 46,50 / 37,30 / 22,50 / 11,40 €

LAGUNTZAILEA

Abuztua 7 Agosto 20:00

Ballet del Gran 
Teatro de Ginebra
“Tristán e Isolda”
Joëlle Bouvier, koreografia
Richard Wagner, musika
Philippe Cohen, balletaren  
zuzendaria
40, 40 / 32, 40 / 26 / 20, 90 / 12, 70 / 11, 40 €

BABESLEA

Abuztua 13 Agosto 19:00

“Don Giovanni”, 
W. A. Mozart
Manuel Hernández Silva, musika 
zuzendaria
Salva Bolta, osagai dramatikoa
Abeslarien zerrenda / Reparto:
Christopher Maltman,  
Nicole Cabell, Irina Lungu,  
Daniel Giulianini,  
José Fardilha, Toby Spence,  
Miren Urbieta-Vega  
y José Manuel Díaz
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Easo Abesbatza
Ópera en versión concierto 
dramatizado
72,40 / 58 / 46,50 / 37,30 / 22,50 / 11,40 €

Abuztua 20 Agosto 20:00

Budapest Festival 
Orchestra
Ivan Fischer, zuzendaria
Dénes Várjon, pianoa
STRAVINSKY, BARTÓK Y DVORAK

“Juego de cartas”, “Concierto para 
piano nº 3 en mi mayor Sz. 119”, 
“Sinfonía nº 8 en sol mayor op. 88” 
66,40 / 53,20 / 42,65 / 34,20 / 20,70 / 11,40 €

LAGUNTZAILEA

Abuztua 21 Agosto 20:00

Budapest Festival 
Orchestra
Orfeón Donostiarra
Orfeoi Txiki
Ivan Fischer, zuzendaria
Gerhild Romberger, kontraltoa
GUSTAV MAHLER
“Sinfonía nº 3 en re menor”
72,40 / 58 / 46,50 / 37,30 / 22,50 / 11,40 €

BABESLEAK

Abuztua 23 Agosto 20:00

Budapest Festival 
Orchestra
Collegium Vocale Gent
Ivan Fischer, zuzendaria
Lucy Crowe, Barbara Kozelj,  
Jeremy Ovenden, Neal Davies, 
abeslariak
Ákos Ács, klarinetea
WOLFGANG AMADEUS MOZART
“Per questa bella mano KV 612”, 
“Concierto para clarinete y orquesta 
KV 622”, “Réquiem KV 626”
72,40 / 58 / 46,50 / 37,30 / 22,50 / 11,40 €

BABESLEA

Abuztua 24 Agosto 20:00

Balthasar-Neumann- 
Coro y Solistas
Balthasar-Neumann-
Ensemble
Thomas Hengelbrock, zuzendaria
BEETHOVEN Y HAYDN
“Sinfonía nº 6 op. 68 Pastorale”,  
“Misa en si bemol mayor Hob. XXII:  
14 Armonía”
60,40 / 48,40 / 38,80 / 31,10 / 18,85 / 11,40 €

LAGUNTZAILEA

Abuztua 27 Agosto 20:00

Orquesta Sinfónica  
de la Radio de Frankfurt
Andra Mari Abesbatza
Philippe Herreweghe, zuzendaria
Ilse Eerens, Marie-Claude Chappuis, 
Robin Tritschler, Thomas E. Bauer, 
abeslariak
LUDWIG VAN BEETHOVEN
“Sinfonía nº 9 op. 125 Coral”...
66,40 / 53,20 / 42,65 / 34,20 / 20,70 / 11,40 €

BABESLEA

Abuztua 28 Agosto 20:00

Orquesta Sinfónica 
de la Radio de Frankfurt
Philippe Herreweghe, zuzendaria
Steven Isserlis, biolontxeloa
BEETHOVEN, HAYDN Y BRAHMS
“Concierto para violonchelo nº 1 en 
do mayor”, “Sinfonía nº 1 en do menor 
op. 68”...
60,40 / 48,40 / 38,80 / 31,10 / 18,85 / 11,40 €

Abuztua 31 Agosto 20:00

Orquesta Sinfónica 
de Euskadi
Orquesta Sinfónica 
de Bilbao
Orfeón Donostiarra
Orfeón Pamplonés
Easo Eskolania eta 
Araoz Gazte Abesbatza
Víctor Pablo Pérez, zuzendaria
Christian Elsner, tenorra
Thomas Ospital, organoa
HECTOR BERLIOZ...

“Te Deum op. 22”...
60,40 / 48,40 / 38,80 / 31,10 / 18,85 / 11,40 €

BABESLEA

77
Donostiako Musika Hamabostaldia
Quincena Musical de San Sebastián
Abuztua 4-31 Agosto 
Donostia / San Sebastián

KURSAAL AUDITORIOA

www.quincenamusical.eus
Sarreren salmenta / Venta de localidades

Taquilla Kursaal
Lunes a viernes: 11:30 - 13:30 
Días de concierto: 17:00 - 20:00

Taquilla Victoria Eugenia
11:30 - 13:30 / 17:00 - 20:00

circular que comienza y finaliza en 
el Hospital de la Magdalena donde 
se hospedó San Ignacio como un po-
bre más de abril hasta julio de 1535, 
tras retornar de París a Azpeitia. En 
la ermita, junto al Hospital, predi-
caba a sus paisanos y enseñaba ca-
tecismo a los niños. 

El recorrido nos lleva a la Casa To-
rre Emparan, el edificio más anti-
guo que se conserva en Azpeitia, 
que data de 1320; para continuar por 
el puente de Amube, declarado de 
interés cultural (s.XVI), hasta el ca-
serío Egibar, actualmente sede del 
Museo Medioambiental, y conoci-
do porque entre sus paredes se crió 
Iñigo de Loyola.  

Siguiendo los pasos de los dife-
rentes focos ignacianos, no podían 
faltar la Casa Torre de Loyola, don-
de nació el santo en 1491, y la Basí-
lica, el monumento más conocido 
de Azpeitia. Desde este punto, la 
ruta continúa desde el Caserío 
Errekarte (s.XVI) y el molino de Iga-
ra, hasta el barrio de Oñatz, donde 
se encuentra una ermita pertene-
ciente a la familia de San Ignacio. 

Desde Oñatz se baja a Urrestilla 
para visitar la parroquia y la Casa To-
rre Antxieta, para emprender un  
nuevo ascenso a la ermita de San 

Miguel, en Eizmendi, y Elosiaga, 
donde sobre un ciruelo, en mayo de 
1535, predicó San Ignacio un ser-
món que extendió su fama, para re-
gresar de nuevo a la Magdalena. 

Tras realizar el sendero, ya cono-
ce usted algo más sobre la cuna de 
San Ignacio; ya está preparado para 
emprender el Camino. 

Organizadores de la ‘Azpeitia experience’, en su presentación. :: AIZPURU

Excursionistas pasan por el caserío Egibar donde creció San Ignacio. :: AIZPURU

Nueva oficina  
de turismo  
El Ayuntamiento de Azpeitia 
abrirá  una nueva oficina de tu-
rismo –en coordinación con la de 
Loiola– en el centro de la locali-
dad para atender a los turistas 
que se acerquen a la villa. Será a 
partir del día 1 de agosto, en Pla-
za Txikia, junto a las oficinas de 
la policía municipal. El horario 
será de 10.30 a 13.30 horas y de 
16.30 a 20.00 horas, los días labo-
rables, incluido sábados; y de 
10.30 a 13.30 horas los domingos 
y festivos, mientras que los do-
mingos y lunes por la tarde per-
manecerá cerrado. Quienes quie-
ran obtener más información 
pueder recurrir al correo turis-
mobulegoa@azpeitia.eus o al te-
léfono 688874861.

SÁBADO 

30J

Pueden enviar sus propuestas y 
sugerencias a la dirección 

dverano@diariovasco.com 

Helbidean jasoko ditugu atseginez 
zuen proposamen eta iradokizunak

Gipuzkoa 

Aia 
Aprende a hacer tus propios talos, 
en el Centro de Interpretación del 
Parque de Pagoeta. La cita será a 
las 11.30 horas y el precio es de 6€ 
(adultos) y 5€ (3-12 años). Es  
necesario inscribirse en el número 
de teléfono 943 83 53 89. 

Azpeitia 
Arrancan las fiestas de Saninazi-
yuek con el chupinazo a las 12.00 
horas  desde el ayuntamiento, co-
mida popular a las 15.00 en Plaza 
Nagusia, vaquillas a las 18.00 en 
Done Jakue kalea, corrida de toros 
a las 18.30 y fuegos artificiales a 
las 23.00. 

Donostia-Loiola 
Programación entretenida con 
mercadillo de segunda mano a las 
10.00 horas en Latsarien plaza, 
encierro de toricos simulados a las 
12.00 para los más txikis, y Festi-
val Internacional de Folclore a las  
18.00. 

Hernani 
‘Udaparkean’ cierra esta tarde-no-
che su programación, con varias 
actividades al aire libre en el par-
que Ave María. A las 20.00 horas, 
actuación circense ‘Txatarra’ de la 
mano de Malas Compañías. Y des-
pués, a las 22.00, concierto que 
comenzará la hernaniarra Amaia 
Azkue y que finalizará con Lou 
Topet y Harkaitz Cano. 

Pasai Donibane 
Los más pequeños disfrutarán con 
la carrera familiar de las 10.30 ho-
ras, los talleres de las 11.00 y la 
fiesta de la espuma de las 12.30. A 
las 19.30 la plaza de Santiago aco-
gerá el desafío de Herri kirolak, y 
por la noche, a las 23.30 toro de 
fuego. 

Villabona 
Día entretenido con feria de arte-
sanía desde las 10.00 horas, kan-
tujiras a las 11.30 y a las 18.00 en 
la ikastola de Txermin, y romerías 
durante todo el día. 

Usurbil 
  Zubieta celebra su ‘Gau Pasa Egu-
na’, con degustación de sidra y 
pintxos a las 12.00 horas y certa-
men culinario local a las 17.30.

11AL DÍASábado 30.07.16 
EL DIARIO VASCO

Komunikabideak!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Sustapena eta merkaturatzea!

•  Berrien generazioa, 
aurkezpenak, prentsa oharrak, 
erreportaiak!

!
•  Publi insertzioak!

:: ELI AIZPURU 
AZPEITIA. El Camino Ignaciano 
finaliza su primer año jubilar –31 
de julio de 2015 al 31 de julio de 
2016–, mañana con la celebración 
de la festividad de San Ignacio. El 
segundo Año Jubilar se llevará a cabo 
del 2021 al 2022, coincidiendo con 
la conmemoración del quinto cen-
tenario de la conversión de Iñigo de 
Loyola y su peregrinación a Manre-
sa. 

Queda mucho para el 2021 y se-
guramente el Camino se consolide 
y sigan siendo cada vez más los pe-
regrinos que se animen a adentrase 
en los 700  kilómetros de ruta entre 
Loiola y Manresa. 

Varios estudios realizados en tor-
no a la repercusión turística del Ca-
mino de Santiago en los lugares por 
los que discurre indican que por cada 
peregrino hay once turistas en la 
ruta. Así, el primer Año Jubilar ha 
supuesto también un aumento de 
turistas en Loiola. Según datos de la 

Agencia de Turismo de Urola Erdia, 
«cada vez son más las personas que 
echan a andar en el camino y llegan 
a la oficina a solicitar información. 
Este año hemos contabilizado un 
total de 260 turistas o peregrinos. 
Hay que tener en cuenta, además, 
que no todos los que salen de Loio-
la tienen la obligación de pasar por 
la oficina de turismo», matizan. 

El Camino Ignaciano recrea la ruta 
que Ignacio de Loyola, siendo caba-
llero, recorrió el año 1522 desde Loio-
la hasta Manresa. Casi 700 kilóme-
tros divididos en 27 etapas. Las sie-
te primeras (143 kilómetros) discu-
rren por tres comarcas guipuzcoa-
nas (Urola Medio, Alto Deba y Alto 
Urola) y otras tres de Araba (Rioja 
Alavesa, Llanada Alavesa y Monta-
ña Alavesa). Le siguen las comuni-
dades de La Rioja, Navarra y Aragón, 
para finalizar las 7 últimas etapas en 
tierras catalanas y completar así el 
recorrido que hiciera el fundador de 
la Compañía de Jesús desde su casa 

natal hasta la Cueva de San Ignacio 
en Manresa. 

La mayoría de las personas inicia 
su andadura con destino a Manresa 
«directamente desde las inmedia-
ciones del santuario, sin adentrar-
se en el entramado urbano de la vi-
lla», asegura el rector de la Univer-
sidad de Deusto, José María Guibert, 
que tras completar varias fases del 
Camino Ignaciano puede certificar 
que la gran mayoría de los peregri-
nos «llegan a Loiola y de ahí parten 
directamente a completar la prime-
ra etapa hasta Zumarraga». 

Guibert, azpeitiarra y miembro 
de la Compañía de Jesús, planteó al 
Ayuntamiento la idea de atraer a es-
tos peregrinos al casco urbano de 
Azpeitia, «la verdadera cuna de San 
Ignacio». 

El Ayuntamiento azpeitiarra, co-
nocedor de la riqueza histórica y cul-
tural de la zona, ha ideado una ini-
ciativa para «recorrer los diferentes 
enclaves y elementos unidos a la 
vida de San Ignacio, para conocer 
más a fondo su historia y a la vez, 
disfrutar de los montes y el patri-
monio natural de nuestra localidad», 
señala el edil de Turismo Agustin Li-
zarralde. 

Así las cosas, el consistorio ha ha-

bilitado una novedosa ruta. Se tra-
ta de un sendero relacionado con 
Azpeitia y San Ignacio, un recorri-
do circular que comienza y acaba en 
el Hospital de La Magdalena tras re-
correr un total de 13 enclaves igna-
cianos por los alrededores de la lo-
calidad. Esta primera ruta ha sido 
plasmada en un mapa que puede ob-
tenerse tanto en la Oficina de Tu-
rismo como en los diferentes edifi-
cios públicos azpeitiarras. Además,  
con ayuda del club de montaña lo-
cal, Lagun Onak Mendi Bazkuna, 
han realizado un track para GPS del 
sendero que puede descargarse en 
la web www.azpeitia.eus.  

21 kilómetros 
El primer sendero ya está en mar-
cha. Pretende ser una ‘etapa 0’ del 
Camino Ignaciano y la idea es la de 
crear «otras dos más». Es un recorri-
do «fácil desde el punto de vista téc-
nico» y da la «oportunidad de cono-
cer los caseríos y monumentos his-
tóricos de nuestro entorno», asegu-
ra Iosu Eizagirre, de Lagun Onak 
Mendi Bazkuna, que se ha encarga-
do de supervisar el tramo de casi 21 
kilómetros. Bajo la marca ‘Azpeitia 
experience’, ya está en marcha el 
primer proyecto. Se trata de una ruta 

Una peregrina se detiene a contemplar la Basílica de San Ignacio de Loyola, en Azpeitia. :: ELI AIZPURU

Punto cero del Camino Ignaciano

Bajo la marca ‘Azpeitia experience’, la 
localidad del Urola, cuna de San Ignacio 
de Loyola, ha ideado varias alternativas 
para atraer a los turistas a conocer 
los focos ignacianos de la villa

FIN DEL AÑO JUBILAR

   Hoy, sábado, 30 de julio,  es la vís-
pera del fin del año jubilar. Por 
este motivo, la Parroquia de San 
Sebastián de Soreasu abrirá sus 
puertas para celebrar esta impor-
tante fecha ignaciana. El joven or-
ganista local Ignacio Arakistain 
ofrecerá varias piezas, y Paco Epel-
de, entendido en la historia parro-
quial, se encargará de guíar a los 
visitantes por el monumento his-
tórico, donde se encuentra tam-
bién la pila bautismal de San Igna-
cio, a partir de las 11.00. 
 Por otro lado,  habrá visitas guia-
das también por los diferentes fo-
cos ignacianos los días 1,3, 7 y 10 
de agosto. 

Se ha diseñado un 
recorrido circular 
con inicio y final en el 
Hospital de la Magdalena

Sábado 30.07.16  
EL DIARIO VASCO10 AL DÍA



Merkaturatze zuzena!

2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Marketing Turistikoa – Sustapena eta merkaturatzea!

Produktu, zerbitzu eta baliabide turistikoen salmenta zuzena!
•  Trade!
•  Publiko orokorra!

Turismo bulegoa tresna estrategikoa!
•  Aurrez aurrekoa!
•  Marketing zuzeneko kanpainak!



2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Eskualdeko Turismo Bulegoa!

•  30.322 bisitari turista!
•  19.098 (%63) taldean, bidai antolatuan (trade)!
•  11.224 (%37) bakarkako turismoa!

!
•  %34 Atzerritzarrak, %16 Euskal Herria (barne turismoa) %50 Espainiar Estatua!
•  2016ko datuak mantendu dira (%1 gutxiago)!
•  Aldiz, bakarkako turismoa %22 igo da eta taldekakoa %1 jaitsi, zifra absolutuetan 

mantendu delarik!
•  Datu positiboak guztiz!

Datuak!



2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Eskualdeko Turismo Bulegoa!

Merkaturatzea – trade!
•  50 talde bideratu dira eskualdean zehar, 2500 turista.!

•  Azpeitia 23 !
•  Azkoitia 14!
•  Loiola 12!
•  Zestoa 1!

•  Zuzenean gurekin kontaktuan jarri eta nahieran zerbitzu desberdinak gauzatu 
zaizkie.!

•  Aurrez egindako sustapen lanen ondorio eta turismo bulegoaren zerbitzu 
zabalari esker.!

Ekintzak - Merkaturatzea!



2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Proiektu desberdinak!

Eskualdeko Turismo jarduera eta garapen agentzia sustatu eta balorean jartzeko proiektu 
desberdinetan parte hartzea.!
!
•  Udalerrietako proiektu desberdinetan aholkularitza eta garapen prozesuetan parte 

hartzea.!
•  Azpeitiko Azoka Plaza.!
•  Basazabal jauregia (Azpeitia).!
•  Zestoa – Iraurgi Berritzen.!

•  Deustuko Unibertsitatearen Turismo Graduan aurkezpenak (2016ko azaroan, Donostia 
eta Bilbo).!

•  JANTUR proeiktuaren garapenean parte hartzea URKOME eta VICOMTECHekin 
elkarlanean (IKT eta TURISMOA).!

•  ENTER 2016, Turismo eta IKT esparruko kongresuan parte hartzea JANTUR proiektua 
aurkezten.!

•  Sn Sn Region Bulegoaren irekiera prozesua (Donostia).!

•  Sn Sn Region webgune berriaren garapen prozesua.!

Aholkularitza, difusioa eta sustapena!



2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Proiektu desberdinak!

elmundo.es http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/02/05/56b3821222601d283f8b45b2.html

Tecnología vasca en pantalón corto

Un responsable del proyecto Jatoin lo explica a un grupo de profesionales. ARABA PRESS

Aporta más información

Las principales empresas tecnológicas del País Vasco muestran aplicaciones y sistemas destinados al sector
turístico

Turismo 4.0 con 'estilo vasco'

05/02/2016 09:50

Las empresas tecnológicas vascas se han puesto el pantalón corto para ponerse al servicio del turista. Desde
facilitar el acceso a la mejor información para elegir la ruta, abrir la puerta del hotel, o saber cual es el mejor
restaurante de la zona mientras caminas por una calle y sólo con un mensaje en tu móvil, a recopilar los datos
necesarios para que agencias de viajes, hoteles, instituciones turísticas o ayuntamientos conozcan de la mejor
forma posible los gustos preferencias y aficiones del viajero al que deben no sólo atender, sino además, fidelizar.

A modo de menú degustación de un restaurante de lujo, 14 empresas vascas se colocaron ayer en el
escaparate internacional que les ofrece el Enter 2016, el congreso de la I+D+i aplicada al turismo que se está
desarrollando en Bilbao y en el que la tecnología con label vasco fue la protagonista, en el marco del
denominado Basque eTourism Day.

Aholkularitza, difusioa eta sustapena!



2.5 2016an garatutako ekintzak / Turismoa. Proiektu desberdinak!

Aholkularitza, difusioa eta sustapena!
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2.6 MERKATARITZA

•  MillaDeko Egitasmoa!

 
 
 
 
  
 
 



•  Landetako biribilgunean kokatzen 
diren altzari sektoreko enpresen 
egitasmoa.!

•  Egitasmoaren helburua, zonaldea 
ezagutzera eman Gipuzkoa mailan 
eta bezeroak erakartzea da.!

•  Iraurgi Berritzenek egitasmoaren 
koordinazio lanak egiten ditu. !

•  Aktiboki parte hartzen ari diren 
e n p r e s a k : B i d e s u k a l d e a k , 
Oyarbide altzariak, Kibuc, Gure 
Ametsa, Urrategi Deko, Abea 
altzariak, iDEEform eta Bijota dira.!

•  2016ko Irailaren 15ean proiektua 
bertan behera geratzen da.!

!
!
!!!! 89 

MillaDeko Egitasmoa!

 
 
  
  
  
  
  
 

2.6 2016an garatutako ekintzak / Merkataritza!
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2.7 EKINTZAILETASUNA

•  Ekintzaileen Mahaia!

•  Urola Ikastolako Topaketa – 
Aholkuaritza zerbitzua!

•  Ekintzailetasuna Sustatzeko Plana!
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Ekintzailetasuna Urola Erdian I proiektua / Ekintzailetza mahaia!

•  Helburua:!
!
Urola Erdiko Ekintzailetza jardueran parte hartzen duten eragileen koordinazioa 
sustatu eta ekintzaileentzat eta beraz, ekintzailetza jarduerarako lurraldearen 
baldintzak lantzea. !

•  Zer landu zen:!
!
Ekintzailetzaren ikuspegi sistemikoa 
landu zen, bi fokotan lan eginez; 
ekintzailea ardatz harturik bere 
ibilbidean behar dituzten beharrak 
identifikatuz, eta ingurunea ardatz 
harturik, ekintzaileari lagun diezaioketen 
elementuak identifikatuz. !
 

2.7 2016an garatutako ekintzak / Ekintzailetasuna!
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Martxan jarritako proiektuak:!
!

•  ZERBITZUEN BIRPLANTEAMENDUA!
!

•  Zerbitzuen diseinua ekintzaile beharretatik abiatuta!
!
!
•  BAILARAKO NEGOZIO AUKEREN IDENTIFIKAZIOA!

•  Lehen eta hirugarren sektore ekonomikoa!
•  Bailarako argazki sozio-ekonomikoa eta makrotendentzien 

identifikazioa.!
•  Tokiko indargune, potentzial eta aukeren azterketa.!
•  Ekintza plan estrategikoa.!
!

•  HEZKUNTZA PROIEKTUAK, HEZKUNTZA ALORREAN LANDUKO DIRA!
!

!

2.7 

Ekintzailetasuna Urola Erdian I proiektua / Ekintzailetza mahaia!

2016an garatutako ekintzak / Ekintzailetasuna!
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Martxan jarritako proiektuak:!
!

•  EKINTZAILEENTZAKO LIBURU BILDUMA!
!

•  Ekintzailetza Mahaiak, Azkoitiko, Azpeitiko eta Zestoako Udal 
liburutegiekin lankidetzan, ekintzaileentzat interesgarriak diren 
liburuen bilduma osatu eta argitaratu du.!

!

2.7 

Ekintzailetasuna Urola Erdian I proiektua / Ekintzailetza mahaia!

2016an garatutako ekintzak / Ekintzailetasuna!



•  Topaketa: Urola Ikastolako, goi mailako bigarren urteko administrazio zikloko ikasleekin 
topaketa ospatu zen Urriak 21an Intsausti Jauregian.!

!
•  Hazilan: Hazilan programako ikaslekin Ekintzailetasunaren inguruko tailerra egin zen. !

 
!
•  Aholkatutako ekintzaile kopurua_83!
•  Landutako bideragarritasun plan kopurua_20!
•  Abian jarritako egitasmoak_16!
•  Sortutako lan postuak_24!
 
 
 
 
 

Ekintzailetza zerbitzua!

2.7 

Sentsibilizazio saioak!

2016an garatutako ekintzak / Ekintzailetasuna!



Emaitzak eta balantze kontuak

3.1 Loiola Berrikuntza Fundazioa

3.2 Iraurgi Lantzen S.A.3 



3.1 LOIOLA BERRIKUNTZA FUNDAZIOA

•  Galdu-irabaziak!

•  Balantze kontuak 
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Galdu-irabaziak!3.1 Emaitzak eta balantze kontuak / Loiola Berrikuntza!
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3.1 Emaitzak eta balantze kontuak / Loiola Berrikuntza! Balantze kontuak !
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3.2 IRAURGI LANTZEN S.A

•  Galdu-irabaziak!

•  Balantze kontuak 
 
  
 
 



100 

Galdu-irabaziak!3.2 Emaitzak eta balantze kontuak / Iraurgi Lantzen S.A!



Balantze kontuak!Emaitzak eta balantze kontuak / Iraurgi Lantzen S.A!3.2 
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Kudeaketa organuak4 



10
3 

•  Iraurgi Lantzen S.A.ko Administrazio Kontseilua: Azpeitiko Udala, Azkoitiko Udala. !
!
•  Loiola Berrikuntza Fundazioko Patronatua: Grupo Sarralle, Ibarmia S.A., Juaristi TSCO, Glual 

S.A., Sammic S.L., Biele S.A., Elkarmedia S.L., Iraurgi Lantzen S.A.!

•  Kolaboratzaileak: !
!

•  Enpresak: Alberdi Mekanizatuak S.L, Biele S.A, Danona S. Coop., Domusa S.Coop., 
Ekintza Lantegia S.A., Elkarmedia, Esselle, Gurrutxaga, Glual S.A, Grupo Sein, Grupo 
Sarralle, Ibarmia S.A., Irurena, Juaristi TSCO, Kimu bat S.L, Lan Mobel S. Coop., Odrinox 
S.L., Sammic S.L, Ukabi S.L., Talleres Arrieta S.A., Xubi Engranajes S.L. Zubiola S. Coop.!

!
•  Ikastetxeak: Floreaga Salesiar Ikastetxea, Ikasberri Azpeitiko Ikastola, Iraurgi Ikastetxea, 

Karmelo Etxegarai Ikastola, Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHI, Urola Lanbide Heziketa, 
Xabier Munibe Azkoitiko Ikastola.!

Kudeaketa Organuak!4!


