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Donos  ako Deustuko Unibertsitatearen campusean irailaren 27a ain zuze 
Turismoaren Nazioarteko egunean, Turismo Birsortzaileari buruzko jardu-
naldi bat antolatu eta ospatun genuen. Jardunaldi hori TAUfundazioak eta 
Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Turismo Departamentuak antolatu 
genuen, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lankidetza eta Turismo Zuzendari tza-
ren laguntzarekin. Ekimen hau TAU, CORDES eta Deustuko Unibertsitatearen 
arteko lankidetza  k sortu da, Turismo arduratsu eta iraunkorra sustatzeko 
proiektuaren esparruan, Aguilares udalerrian (El Salvador) bertako hirita-
rren parte-hartze ekita  bo eta inklusiboarekin.
Urtero Turismoaren Munduko Eguna ospatzen da, 2021ean irailaren 27an, 
turismoaren balio sozial, kultural, poli  ko eta ekonomikoari eta sektoreak 
Garapen Iraunkorraren Helburuei egin diezaiekeen ekarpenari buruzko sent-
sibilizazioa sustatzeko helburuarekin. Ekitaldia aurrez aurre eta streaming 
bidez egin zen, eta Bilboko eta Donos  ako campuseko Turismoko ikasleek 
online jarraitu ahal izan zuten jardunaldia unibertsitateko hainbat gela eta 
guneta  k. Aurrez aurre 18 lagunek parte hartu genuen, eta hogei bat lagun 
konektatu ziren (nahiz eta ekitaldian izena eman zuten pertsonen kopurua 
handiagoa izan), Donos  ako eta Bilboko  ikasgeleta  k    konektatu ziren 60 
ikasleez gain.
Javier Arellanok, Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko de-
kanoak, aurkezpen ins  tuzionala egin ondoren, Aguilaresko Turismo Birsort-
zaileari buruzko proiektuaren bideo bat ikusi zen, Alex Aguilar CORDES IV 
Eskualdeko gerenteak aurkeztua, eta, ondoren, BEGIKA Gipuzkoako Turismo 
Plan Estrategikoaren aurkezpen labur bat egin zen, Iker Goiria Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Turismo zuzendariaren esku  k.
Alicia Fajardo Be  er Tourism Turismo Garapenerako aholkulari eta #Turis-
moReset fundatzailearen esku egon zen hitzaldi nagusia, “#TurismoReset  
Sektore turis  koa birsortzeko bidean” . Ikasgai horren ondoren, turismo bir-
sortzaileari buruzko ekimenei buruzko mahai-inguru bat izan genuen, Ma-
rina Abad Deustuko Unibertsitateko Turismo Saileko irakasleak moderatua. 
Parte-hartzaileak hauek izan ziren: Susana Conde, Genuinespaingo zuzenda-
ri eta fundatzailea; “Turismo rural abulense” erakundearen Isabel Sánchez; 
Ernes  na Rubio, Planet4peopleko Europako bulegoko lehendakaria eta zu-
zendaria; eta Izaskun Suberbiola, Eco Museo ak  boko zuzendaria.
Asteartean, hilak 28, Deustuko Unibertsitateko Donos  ako campusean, Tu-
rismoaren iraunkortasuna klima-aldaketaren aurkako borrokan tailerra an-
tolatu eta parte hartu genuen. Tailerra Genuinespaingo Susana Conde dina-
mizatu zuen eta Gipuzkoako turismo sektoreari lotutako 17 pertsonak parte 
hartu zuten, beste turismo posible, iraunkor eta arduratsu baterantz joateko 
interesa zutenak.
Jasangarritasunarekin konprome  tu-
tako turismo berri baten aldeko mani-
festua ezagutzea gomendatzen dizue-
gu. h  ps://www.turismoreset.org/
Gainera, hilaren 27ko jardunaldiaren 
eduki osoa ikus dezakezue gure you-
tube kanaleko bideo honetan: h  ps://
youtu.be/4HxcdrmJQjA.

Uztailaren 26an Zarauzko 
Kontseiluan parte hartu genuen, 
Udaletxeko osoko bilkuren are-
toan bilduta. Gai hauek jorratu 
ziren, besteak beste: 2021eko 
diru-laguntzen deialdia: proie-
ktuak eta banaketa ekonomikoa 
, SAHARA GARA 2021 larrialdie-
tarako eta jardueretarako lagunt-
zak, gehi Auzolan Programaren 
datuak eguneratzea.

 

Kontseiluaren batzarra irailaren 
16an modu birtualean egin zen, 
eta honako gai hauek jorratu 
ziren: Batzorde iraunkorraren 
osaera, Poli  ken Koherentziako 
Lantaldea eta GJH suspertzea, 
Diru-laguntzen 2021eko deialdia, 
2022ko udal-aurrekontua egite-
ko prozesua eta Kontseiluaren 
eragina.

Irailaren 18an, larunbata, Elkar-
tearen Batzar Nagusia egin ge-
nuen Arantzazun, honako gai 
hauekin: azken Batzarreko akta 
onartzea, 2020ko jardueren me-
moria, 2020ko kontuen onarpe-
na, proiektuak eta 2021erako 
aurrekontua.

Irailaren 3an, os  ralean, Adiski-
deen batzordearen aurrez aurre-
ko bileran parte-hartu genuean 
Arantzazun (pandemiaren on-
dorengo lehena), irailaren 18ko 
Batzar Nagusia antolatzeko.
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Pobreziaren aurkako borrokarako Inguru-
men Iraunkortasunaren Sarea
Irailaren 22an, sareko kide gisa eta Zabalketa GGKEko 
Gorkarekin batera, bilera bat izan genuen EASO Ikastetxe 
Politeknikoko Kontrol eta Ingurumen Hezkuntzako Mo-
duluko irakasleekin, urrian lehen mailako ikasleekin egin 
beharreko hezkuntza-erronkaren edukia eta programa 
prestatzeko. Hiru pertsonako taldeka lan egingo duten 
Erronkako enuntziatu-objek  boa honako hau da: enpresa 
batek aholkularitza-enpresa espezializatu gisa kontratat-
zen zaituzte, zuen enpresaren inpaktuen errealitatea aur-
kez diezazuen, horretarako, ingurumen-aztarna korpora  -
boa neurtuz, eta, hura oinarri hartuta, aldaketa-proiektu 
bat aurkez dezazuen, zure enpresari ingurumen-iraunkor-
tasunaren eta jus  zia sozialaren aldeko eredu izan dadin, 
ekonomia zirkularra, eko- e  keta eta eko-diseinua kont-
zeptuak txertatuz.
Erronkak 27 lan-saio izango ditu, eta guz  ra 162 ordu. Za-
balketa-TAUk eduki teorikoak prestatu eta emango ditu 4 
saiotan; gainerako saioetan, hainbat lan eta zeregin egin-
go dira, irakasleek gainbegiratuta eta dinamizatuta.
Lehen saioa, berriz, landa-eremukoa izango da, ikasleek 
kontsumo arduratsuaren eta bidezko merkataritzaren il-
doan lan egiten duten zenbait esperientzia edo saltoki 
berta  k bertara ezagutu ahal izan ditzaten.

Deustuko Unibertsitatearekin lankidetza
Yajaira Kortabitarte Deustuko Campusekoak bilera birtual 
baterako deia egin zigun uztailaren 21ean. Bertan, dato-
rren ikasturtean elkarlanean jarraitzeko interesa azaldu 
zigun, eta, beraz, informazio-trukea egin genuen, Donos-
 ako Campusean elkarrekin egin beharreko jarduerak pla-

nifi katzeko.
Proposatutako jardueretako batzuk, ikastaroaren bigarren 
seihilekorako bideragarriak iruditu zitzaizkigunak, Boli-
viako genero-indarkeria prebenitzeko lanari buruzko ar-
gazki-erakusketa bat izango litzateke (Kantabriako Gober-
nuak fi nantzatua). Erakusketa horrekin batera, hitzaldi bat 
emango litzateke Lehen Hezkuntzako Graduko ikasleekin, 
Hezkuntza Formaleko hezkidetzaren eta genero-indarke-

riaren prebentzioaren kontzeptuari buruz. CJE-EGK hau 
dena lantzen ari denez, erakunde honekin harremanetan 
jarri gara GFAri aurkeztutako proiektuan parte hartzeko. 
Yajairari ere irailean egin ditugun Turismo Birsortzaileari 
buruzko Jardunaldien berri eman genion

Afrika Behar Beharrezkoa partzuergoa
Abuztuaren 11n Nafarroako Gobernuak “Sahararen 
Hegoaldera: Afrika Behar Beharrezkoa. 21. edizioa”             
proiekturako emandako aldeko ebazpena jakinarazi       zi-
guten. : 35.000 euro.
Irailaren 8an jakinarazi ziguten programa honen 20 urtean 
zehar eginiko ibilbidearen ebaluazioa egingo dutela. Eba-
luazioa OLINKAk egingo du (gizarte-garapenerako aholku-
laritza) eta Maite Láinez izango da arduraduna. Urteko 
azken hilabete hauetan Partzuergoa osatzen dugun GGKE 
guz  ekin jarriko dira harremanetan, ebaluazio eta txos-
ten hau egiten lagundu eta lagundu dezagun, ahalik eta 
aberatsena izan dadin eta ondorioak ateratzen, arrakastak 
aitortzen eta hobetu daitekeena hobetzen lagun dezan.
Abuztuaren 23an eta irailaren 20an Partzuergoaren bi bi-
lera egin genituen TAUren egoitzan. Bilera horietan Almu-
dena aurkeztu genuen, ACPPko arduradun berria, egungo 
Partzuergoko burua, eta bera izango da bileretan parte 
hartuko duena. Horrez gain, hainbat akordio lortu ziren 
urri  k aurrera hasiko diren jardueren barne-antolaketari 
dagokionez (erakusketak, hitzaldiak, zinemak).

Descartados-Baztertuak
Abuztuan, Nafarroako Gobernuak honako Sentsibiliza-
zio              proiektua onetsi zuela jakinarazi zigun. “BAZTER-
TUAK. Ahanztura  k ak  bismora. El Salvadorreko helduek 
beren eskubideen alde egiten duten borroka”.  Proiketu 
hau TONAY GGKE nafarrak aurkeztu zuen TAUrekin batera 
partzuergoan..
Sentsibilizazio-proiektua Salvadorko elkarteen aliantza ba-
tek 2016an sortutako liburu eta argazki-erakusketaz baliat-
zen da, besteak beste, CORDES (TAU eta ONAYko tokiko ba-
zkidea), El Salvadorreko adineko pertsonen bizi-baldintza 
gogorren inguruan sentsibilizatzea eta haien eskubideen 
alde lan egitea helburu duena.
Helburua: Nafarroako herritarrei egoera horiek ezaguta-
raztea, eta, batez ere, duela urte askota  k egiten duten 
lana. Erakusketa Iruñe  k, Tafalla  k eta Elizondo  k pasako 
da, liburua berrargitaratuko da euskarara ere itzuliz eta 
erakusketa berri bat egingo da, tamaina txikikoa, adineko 
emakumeen egoera salatzen duena. Erakusketa hau  ikas-
tetxeentzat eta adineko elkarteentzat bereziki egingo da.



G a r a p e n e r a k o  L a n -G a r a p e n e r a k o  L a n -
k i d e t z ak i d e t z a

Proiektuen formulazioa 
Irungo udalak Uztailaren 9an, Ckochas udalerriko lan-
da-komunitateetan nekazari-familien segurtasuna eta 
elikadura-subiranotasuna indartzeko proiekturako diru-
laguntzaren eskaera telema  koki erregistratu genuen, 
ikuspegi komunitarioarekin, genero-ekitatearekin eta 
ingurumenarekin, COVID-19aren pandemiaren (Bolivia) 
pobrezia, bazterketa eta ondorioak gainditzeko. IPTK da 
tokiko bazkidea.

AECID 2021 deialdia. Abuztuaren 4an, “La Paz, El Alto, 
Santa Cruz eta San Borja (Bolivia) udalerrietan pertsonen 
salerosketaren aurka borrokatzeko estrategia digitalak”, 
proiekturako diru-laguntza eskaera erregistratu genuen. 
CECASEM boliviako tokiko erakunde berriarekin batera.

Santanderreko Udala 2021. Abuztuaren 20an honako 
diru-laguntza eskaera telema  koki erregistratu genuen: 
“Belengo (Pales  na) «Sociedad Antoniana» adineko    
pertsonentzako erresidentzia birgaitzeko proiektua”. To-
kiko bazkidea ATS-Pro Terra Sancta da. Uztailean jada 
onartu zuen Zarauzko udalak proiektu honetarako diru-
laguntza za   bat. Deialdi honetan eskatutakoa onartzen 
badigute, egoitza birgaitzeko obrak egiteko behar den au-
rrekontu osoa osatuko genuke funts publikoekin.

2021eko Lankidetzarako Euskal Agentziara 
aurkeztutako proiektuen zuzenketak
Uztailean, FOCAD deialdira aurkeztutako bi            proie-
ktuei Elankidetzak eskatutako zuzenketak erantzun 
eta erregistratu ditugu.
1. Proiektua: “San Pablo Tacachicoko emakume 
ahaldunduek beren antolaketa, ekonomia, eragin 
eta partaidetza-eskubideak gauzatzen dituzte, be-
ren elikadura-subiranotasuna sendotuz ikuspegi 
agroekologiko  k (El Salvador)”, CORDESekin.
2. Proiektua: “Ahaldundutako eta antolatutako 
emakume indigena nekazariek garapen sozial eta 
ekonomikoan/produk  boan parte hartzen dute be-
ren segurtasuna/elikadura-subiranotasuna indartuz 
ikuspegi agroekologiko  k Raveloko udalerrian, Poto-
sin (Bolivia), COVID-19aren pandemiaren testuingu-
ruan”, IPTKrekin.
Eskakizun guz  ak teknikoak eta aurkeztutako aurre-
kontuekin lotutakoak izan dira. Hau da, balorizazioei 
eta proformei dagokiena, unitateko kostuak dituzten 
kontzeptuak elkartzea edo kontratatutako langileei 
buruzko azalpenak ematea.
Ebazpen posi  boak
Santanderko Udala (2020) 14.472 €, “Georges Duez Ospi-
talean, erdiko terapiarako unitatea sendotzeko proiektua 

Sucreko udalerrian (Bolivia)”, IPTKrekin.

Bizkaiko Foru Aldundiak 69.997,86€ , “ACOMADEGUA koo-
pera  ba indartzeko proiektua Aguilaresen (El Salvador) II. 
fasea”,  CORDESekin.

Zarauzko Udala 17.911,15€, Belengo (Pales  na) adinekoen 
etxea ProTerraSanctarekin birgaitzeko proiekturako.

Kantabriako Gobernuak 105.909,29 €, “Aguilares, El Paisnal 
eta San Pablo Tacachico (El Salvador) udalerrietako Gara-
pen Komunaleko 8 Elkartetako (ADESCOS) 300   pertsonen 
genero-berdintasuna antolaketa eta ekonomia-gaitasunak 
indartzeko proiektua”

Donos  ako Udalak 50.000€, “Ckochas udalerriko landa-ko-
munitateetan nekazari-familien segurtasuna eta elikadu-
ra-subiranotasuna indartzea ikuspegi komunitarioarekin, 
genero-berdintasunarekin eta ingurumenarekin, pobrezia, 
bazterketa eta pandemiaren ondorioak gainditzeko  (Boli-
via)”,  IPTKrekin batera.

Donos  ako Udala 29.269,42€ ,“Gipuzkoako Afrika Behar 
Beharrezkoa, 2021-22 jardunaldiak (Afrotopia-Donos  ato-
pia)” , Procalde Yanapay eta BLBrekin partzuergoan.

Zuriketa txostenak
Elankidetzarako II. txosten jus  fi kazioa (2019). “Antola-
tutako eta ahaldundutako emakumeek elikadura-subi-
ranotasuna ikuspegi agroekologiko  k indartzen duten 
tokiko genero-poli  ka publikoak lantzen parte hartzen 
dute Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico  udale-
rrietan“ El Salvador, 19-30-12  k 2021-30-26ra.

Nafarroako Gobernuaren programa  “Sucre (Bolivia) 6 eta 
7 barru  etan emakumeen elikadura-subiranotasunerako 
eta emakumeen ahalduntze ekonomikorako elkarte eko-
nomiko produk  bo eta mistoen merkataritza-ar  kula-
zioa sendotzea”. Jus  fi kazioa abuztuaren 30ean erregis-
tratu zen.

GFA, “Turismo arduratsu eta jasangarria sustatzeko Agui-
lares udalerrian parte-hartze zuzen eta inklusiboa duena, 
II. fasea (El Salvador)” proiektuaren tarteko txostena. 
2020ko abendu  k 202eko uztailera.

Santanderreko udala, irailaren 6a, azken txostena, “CO-
VID-19aren osasun-krisiari aurre egiteko Sucreko (Boli-
via) Gerges Duez ospitale-zerbitzu medikoak hobetzeko 
proiektua”



Nafarroako GGKEen Koordinadora 
Eragin poli  koa

Irailaren 21ean, Batzordearen bilera telema  koa, gai hauek 
aztertzeko: Batzordearen informazioa. 2. seihileko plangint-
za (Plangintza estrategikoa. Planaren aurkezpen sektoriala. 
Txertaketa). Nafarroako Gobernuaren eta Iruñeko udalaren 
aurrekontuak (Eragina 2022. GNren bilakaera 2011-2021). 
Koordinatzaile autonomikoen sarea (irailaren 18ko bilera. 
AOD txostena, autonomia-erkidegoak. Azaroko topaketa). 
PES (urriaren 17ko ekitaldiak. Desberdintasunaren aurkako 
Nafarroako Ituna. Jarraipena). Batzuk (Hegoaldeko tes  guak 
Dosierra).

#eshoradecooperar kanpaina

Irailaren 6  k 12ra Nafarroan kanpaina bat egin zen komu-
nikabide eta sare sozialetan #EsHoraDeCooperar

Nazioarteko Lankidetzarako Estatu Idazkaritzak, AECIDek 
eta Estatuko GGKEen Koordinakundeak egin dute kanpai-
na, eta, Nafarroan, Nafarroako Gobernuak, Iruñako Udalak, 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa eta Nafarroako 
GGKEen Koordinakundea.

Helburua: planetako txoko guz  etan bizitzari eusten dioten 
ekimen solidarioak balioan jartzea. Herritarrek proposatu-
takoaz gain, beharrezkoa da fokua jartzea lankidetzako po-
li  ka nazionaletan eta nazioartekoetan, krisi  k ateratzeko 
funtsezko motorrak bai  ra. Hori indartzea funtsezkoa da 
krisiak milioika pertsonaren bizitzan dituen ondorio larriek 
markatutako testuinguru batean; halaber, ezinbestekoa da 
antzeko pandemia bat errepikatzea eragotziko duten al-
daketak sortzeko motor gisa.

Nafarroako GGKEen eta haien tokiko bazkideen laguntzare-
kin, hedabideetako eta sare sozialetako garapenerako lanki-
detzari buruzko dibulgazio-edukiak sortu dira, hurbilene  k 
globalera iristen saiatzen diren ekimenei argia emanez. Edu-
kiek gai hauek jorratu dituzte: klima-aldaketa eta gosearen 
gorakadarekin duen lotura, emakumeak giza eskubideen 
eta ingurumenaren defendatzaile gisa, nazioarteko gata-
zkak, errefuxiatuen kanpalekuak, haurren egoera, ekintza 
humanitarioa, herritartasun globalerako eta osasunerako 
hezkuntza...

Euskadiko GGKEen Koordinadora
El Salvador Taldea
El Salvadorren lan egiten dugun GGKEen lan talde berri bat, he-
rrialde honetan bizitzen ari den egoera poli  koaga  k kezkatuta. 
Horrek lankidetza-poli  kan eta herrialdeko gobernua gizarte 
zibilean egiten ari den zalantza eta isolamenduan ondorioak 
ditu. Uztailaren 2an bilera bat izan genuen egoera hori aztert-
zeko eta Euskadiko GGKEen Koordinakundeak euskal erakun-
deetan nolabaiteko eragin poli  koa koordinatzeko.
Honako hau adostu genuen: Komunikatu bat egitea Koordi-
nakundeko GGKEekin partekatzeko, atxikimendu formatuare-
kin. Atxikipena lortu ondoren, euskal erakundeekin (agentzia, 
aldundiak eta udalak) bilera eskatzea, komunikatua helarazteko 
eta egoera haiekin alderatzeko.
II Eraldatzeko Lankidetza Jardunaldia
Uztailaren 6an, telema  koki, “Garapenerako lankidetza berri 
bat etengabe eraldatzen ari den mundu batean” izeneko jar-
dunaldi honetan parte hartu genuen, honako programarekin: 
10:00 Aurkezpena: Euskadiko GGKEen Koordinakundea; Ma-
hai-ingurua: atzera begiratzeari utzi gabe aurrera begiratzea: 
Euskal garapenerako lankidetza berri baterako gakoak.
11:35 Atsedena 12:00 Mahai-ingurua: alderdi poli  koen jarre-
rak Eusko Legebiltzarrak izapidetuko duen lankidetzarako eus-
kal lege berriaren aurrean. 13:15 Ondorioak eta itxiera.
Koordinakundearen genero-diagnos  koa
Koordinakundean Generoari buruzko barne-diagnos  koa egi-
ten ari dira Oreka Sarea aholkularitza-enpresarekin, eta TAU 
gisa, Koordinakundean parte hartzen duten GGKEetako beste 
gizon batzuekin batera, lan-tailer batera deitu gintuzten uztaila-
ren 13an, Donos  ako Koordinakundearen egoitzan.
Eragin poli  koa
Irailaren 2an bilera bat izan genuen Donos  ako Udalarekin ba-
tera Poli  ken Koherentziari buruzko jardunaldi baten edukia 
prestatzeko. Donos  ako Lankidetzarako Kontseiluak datozen 
hilabeteetan antolatu nahi du.
Plataforma Pobreza 0 - Zero Pobrezia Plata-
forma 
Ekainaren 29an, Plataformaren guerrilla-marke  nari 
buruzko barne-prestakuntzako tailer batean parte hartu ge-
nuen, kanpo-dinamizazioarekin. Uztailaren 8an, beste bile-
ra bat izan genuen, ARTIVISIMOren ekintza prestatzeko eta 
aurtengo kanpainaren leloa zehazteko, bai eta Manifestua 
lantzen joateko ere.
Irailaren 13an bilera telema  ko bat izan genuen urriko Po-
breziaren aurkako Asteko jarduerak zehazteko: zineforuma 
Kresala aretoan, Bizimartxa, gerrillaren marke  na kanpaina, 
Dbus-erako kartelak, manifestuaren edukia eta abar.
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