
A L B I S T E  B U L E T I N A   3 6 .  Z k i a
2015eko LEHEN HIRUHILEKOA

Otsailaren 2tik 8ra Fausto Rabaten izan zen Caritas-Rabat bertoko gure kidearen zuzendaria-
ren aldaketa zela-eta. Hauekin duela urte asko ari gara elkarlanean. Vincent Sibout frantzia-
rrak 9 urte eman ditu lanean Marokoko gizarte zibilaren alde eta bere lanari jarraipena eman-
go diona ere frantziarra da, Edouard Danjoy, laiko ezkondua eta jubilatua. Hiru urte emango 
ditu eginbehar honetan baina badaiteke luzatzea, Vincent-en kasuan gertatu zen moduan.
Bidaia berean, 2014ko irailetik bi urtetarako Lankidetzan dagoen pertsona berria ezagutzeko 
aukera ere izan genuen; berak Karima du izena eta bera ere frantziarra da, marokiar jato-
rrikoa, eta beraz arabiarrez mintzo da eta gainera gaztelaniaz ere nahiko ondo moldatzen da.
AIBIko Danielarekin egoteko aukera ere izan genuen bidaia honetan eta Caritas Rabat-ek 
kudeatutako CAM Proiektua (Migranteei Arreta emateko Zentrua) ezagutu genuen. Bidaian 
Faustorekin batera Miguel Echeverz izan zen, 
Nafarroako TAUn bolondres eta lankide duguna. 
Bera aurrejubilatuta dago eta bertatik zuzen-
zuzenean ezagutu nahi izan zuen lankidetzaren 
bidez egiten dugun lana. Faustok eta Miguelek 
Rabateko Frantziskotar Anaidian hartu zuten os-
tatu. Bertan jende aldaketa handia izan da. Ra-
bateko Gotzaina buru zuela izandako harrera eta 
agur ospakizun xumeaz gain, elkarlanean nola 
jarraitu aztertzeko Caritas Rabateko lankidetza 
arloko zuzendaritza berriarekin eta bertoko ki-
deekin lan bilera izan genuen.

Aurten, 2015.urtean, TAUren bidez abian jarritako lehen elkartasun proiek-
tuaren 10. urteurrena ospatzen dugu. Bolivian izan zen lehen proiektu hau, 
elikadura subirautzari buruz.
Horregatik ekintza ezberdinak antolatu ditugu eta horietako bat bideo baten 
grabaketa izan da. Bertan 10 urte hauetan zehar egindakoaren irudiak jasot-
zen dira eta baita elkartasun eta lankidetza bide honetan TAUn aritu diren 
lau lagunen hausnarketak. Bideoa Facebook-en duzue ikusgai (https://www.
facebook.com/TAUfundazioa) eta gure web orrian (www.taufundazioa.org). 
Espero dugu zuen gustukoa izatea!

Ohiturari jarraituz joan den otsailaren 
4ean jende talde bat Santa Agedaren 
omenezko koplak kantatzera atera zen 
Atotxa-Egia auzoan. Bide batez, Tipnis-
Benin (Bolivia) dagoen Maria Erregina 
Misioen lankidetza proiekturako laguntza 
ekonomikoa eskatu zuten. Ekintza gehiago 
zehaztu dira auzoan kurtso honetan  zehar 
proiektu honi laguntza bideratzeko.

Otsailaren 16tik 22ra Santurtziko Udalaren 
Casa Torre Kultur Jauregian izan zen leku 
batetik bestera “mugitzen” dihardugun 
erakusketa hau. Asteburuan San Juan au-
zoan ere izan zen erakusketa, frantziskota-
rrak bizi diren auzoan hain zuzen ere. Toño 
eta Felitxo izan ziren leku bietan erakusketa 
ipintzeko ardura hartu zutenak (biak dira 
Bilboko TAUren lantaldekoak).

Dakizuen moduan Banka etikoaren alde-
koak gara gu eta aspalditik gara Fiareko 
kide. Dagoeneko badaukagu kontu opera-
tibo bat proiektu interesgarri honetan eta 
akziodunak ere bagara. Gure partaidetza 
15 akziotakoa da bertan. Duela urte batzuk 
Fiare Nafarroan inbertitutako diru kopurua-
ren parekoa da partaidetza hori. Kontu bat 
geneukan Kutxan eta itxi egin dugu. Bertan 
geneukan diru kopuru txikia Fiare-Banca 
popolare honetan zabaldutako kontura sar-
tu da.

Santa Ageda Solidarioa

“Marokora  b idaia”
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“Bolivia, alaba kuttuna” 
erakusketa

“Afrika Behar Beharrezkoa”
Afrika Behar Beharrezkoa,  nahitaezko hitzordua dugu udazkenean Nafarroan. 2001etik, 14 
urtetan jarraian, ekintza egitarau zabala egiten da, sentsibilizaziora eta formakuntzara zuzen-
dua, Afrika ezagutu eta Afrikarekin sentitzeko, eta bere ekoizpen artistikoaz gozatzeko.
Urtero Kurtsoak, Mintegiak eta Ekintzak antolatzen dira gaur egungo informazioa eskaintzeko.
Informazio eta Komunikazio Teknologien bidez (IKT) (http://africaesimprescindible.org) ar-
tikuluak eta txostenak eskaintzen dira, eta sare sozialetan albisteak, analisiak eta iritziak elkar-
banatzen dira Saharaz azpiko Afrikaren alde diharduten elkarte eta erakundeekin.
Afrika Behar Beharrezkoa Nafarroan kokatzen den GGKE-en partzuergo batek bultzatzen du. 
Ondokoak dira partzuergoko partaide: Proclade-Yanapay, Medicus Mundi, Munduko Me-
dikuak, Oxfam, Bakerako Lankidetza Batzarrea, eta aurtengo urtetik aurrera baita TAU ere. 

Horretarako arrazoi nagusia Afrikarekin lotutako sentsibilizazio lana da, 
urtero Arantzazun izaten den hitzorduaren bidez burutzen dena, batez 
ere; aspalditik genbiltzan Nafarroako partzuergo honekin harremanetan 
eta egoki iritzi genion bertako partaide izateari. Joan den otsailaren 27an 
izan genuen lehenengo bilera Afrika Behar Beharrezkoa Partzuergoko 
kide gisa, 2015ean zehar garatu beharreko programa prestatzeko. Faus-
to izango da Partzuergoan partehartzeko gure erreferentea Nafarroan. 
Celia Palacios TAUkidearen laguntza ere espero dugu, Afrikar kontinen-

tearen inguruan esperientzia eta sentsibilitate handia ditu-eta.



- Donostiako Udala: “Colquechaca udalerriko landaguneko emakumeen an-
tolakuntza eta ekoizpena indartzea”
 Aurrekontu osoa: 95.561 € (eskatutakoak 49.920 €)
EpD: “AFRIKA BIZIA ZOR, ZOR BIZIA. ERREKURTSO NATURALEN ESPOLIA-
ZIOAREN ERAGINA. Africa cuestión de vida, cuestión debida: El impacto del 
expolio de los recursos naturales”.
 Aurrekontu osoa: 38.383,80  €. (eskatutakoak 29.981 €)
- Bilboko Udala: “Trinidad-Boliviako osasun langileen sentsibilizazioa eta 
trebatzea, indarkeria pairatzen duten emakumeen osoko tratamendua eta 
babesa bermatzeko”
 Aurrekontu osoa: 49.752,19€ (eskatutakoak 36.435 €)
- Nafarroako Gobernua: “Colquechaca Udalerriko (Bolivia) 12 elkarte pobre-
tan Elikadura Segurtasuna eta osasunaren sustatzea”
 Aurrekontu osoa: 137.829 € (eskatutakoak 99.871 €)
Programa (2 urte): “Aguilares eta El Paísnal udalerrietako (El Salvador) 259 
emakumeren gaitasun kolektiboen indartzea, diru-sarrerak sortzea eta par-
tehartzeko eskubidea”
 Aurrekontu osoa: 254.216 € (eskatutakoak 199.996 €)
EpD: “África cuestión de vida, cuestión debida: El impacto del expolio de los 
recursos naturales”
 Aurrekontu osoa: 24.570 € (eskatutakoak 19.605 €)
- Programa Donostia-SS2016UE: “Afrika SAREAK”
- Caja Navarra Fundazioa: “Bonaoko (Dominikar Errepublika) haur autistei 
laguntzea”

CajaNavarra Fundazioa: “Cochabamba-Boliviako periferian haurrek dituzten 
elbarritasun ezberdinei aurre hartzea” proiektuaren azken txostena
Donostiako Udala: “Sucreko 6 eta 7 Distritoetan ahultasun egoeran dauden 
pertsonen Ekoizpen eta Antolakuntza ehunaren indartzea” proiektuaren 
azken txostena
Iruñeako Udala: “Oinarrizko osasun arreta proiektua KenkoGo ontzian”, Be-
ni-Bolivian Proiektuaren azken txostena

“TAU: 10 urte Elkartasuna eta Lankidetzaren alde”  Hitzaldia Bermion
Martxoaren 10ean eta Jose Angel Egiguren Goardianoaren eskariz Bermioko Komentuan izan zen hitzaldi hau. Anaidiko kideez gain 
Parrokiako emakume laiko batzuk ere izan ziren eta TAUk egiten duen lana eman zitzaien ezagutzera, izan ere Bermioko Parrokian ez 
baita asko ezagutzen. Honi jarraipena ematea erabaki zen datorren kurtsoan zehar hainbat saiotako formakuntza-hausnarketa tailer bat 
burutuz.
“TAU: 10 urte Elkartasuna eta Lankidetzaren alde”  Hitzaldia Iruñean
Martxoaren 11n, asteazkena, Iturramako frantziskotarren Parrokiako Gizarte gaietako lantaldearekin sentsibilizazio ekintza gisa burutu 
zen hitzaldi hau: Iñigok eta Faustok 25 pertsonarekin batera TAUk azken 10 urteotan eginiko bidea elkarbanatu genuen. Oso balorazio 
ona egin zen bai egindako lanari buruz eta lan horiek hain gai ezberdinetaz izatea, ekintzak ere ondo baloratu ziren eta baita Sare des-
berdinetako partaide izatea ere. TAU 10 urte Elkartasuna eta Lankidetzaren alde bideoa ere oso gustuko izan zuen jendeak eta datorren 
kurtsoan gizarte gaietako lantaldeak eta TAUk elkarlanean jarraitzeko asmoa azaldu zuten; adibidez TAU gisa auzoko Foro Sozialean 
parte hartuz eta partaidetza indartuz edo Parrokiako Gizarte Gaietako Lantaldea eta Hegoaldeko Elkarteren baten arteko anaitze koo-
peratiboren bat eginez.
“TAU: 10 urte Elkartasuna eta Lankidetzaren alde”  Hitzaldia Bilbon
Martxoaren 31n, asteartea, Iñigo Iralako Parrokian izan zen Toñok gonbidatuta. Toño S. Antonio Jantoki Sozialeko ardura duen fraidea 
da. 20 pertsona inguru izan ziren, fraideak, laikoak eta Bilboko TAUren kide batzuk. Guztien artean elkarbanatu ahal izan zuten TAUk 
10 urteotan egin duen elkartasun bidea.  Ekintza gehiago burutuko dira Parrokian TAU Lankidetza arloaren hamargarren urteurrena 
ospatzeko 2015 urtean zehar. 
Gurutze Plaza B.H.I.- Iruñean Tailerrak
Martxoaren 30ean, astelehena, “Globalizazioa eta elkartasunari” buruzko Tailer bat izan genuen. Bi saiotan eman zen 4. C kurtsoarekin 
eta 24 ikaslek hartu zuten parte. Apirilaren 1ean, asteartea, beste hiru kurtsorekin egin zen (4. A, B eta D) eta kurtso bakoitzarekin bi 
saio egin ziren (59 ikaslek hartu zuten parte).

G A R A P E N E R A K O 
H E Z K U N T Z A

L A N K I D E T Z A 
P R O I E K T U A K

K o n t u - z u r i k e t a k

H i r u g a r r e n 
S e k t o r e a

1. Hiruhilabetan aurkeztuakOngi dakizuenez Sare eta Plataforma askotan gaude 
eta beroietan parte hartzen dugu. Hona hemen aur-
tengo lehenengo hiruhilabetean zehar modu akti-
boan partaide izan gaituzten sare eta plataformak:
Kantabria-Santanderreko GGKE-en Koordinadora
Martxoaren 28an Batzarra egin zen Zuzendaritza Batzor-
de berria aukeratzeko. Lehendakariordetzan eta Diru-
zaintzan lehengoek jarraitzen dute, hau da, “Cantabria 
por el Sahara” eta “Intered”. Idazkaritzak ez zuen hauta-
gaitzarik izan. Lehendakaritzarako “Intermon Oxfam” eta 
“Buscando Vivir” aurkeztu ziren. Berdinketa izan zen bo-
zketan, hamarna boto jaso zituen hautagai bakoitzak eta 
hurrengo bozketa apirilaren 18rako zehaztu zen. TAUtik 
Oxfam-en hautagaitzaren aldeko aukera egin genuen.
Euskadiko GGKE-en Koordinadoraren Ezo-
hiko Batzarra
Urtarrilaren 28an Koordinadora osoaren Ezohiko Ba-
tzarrera joan ginen, Gasteizera. Batzar hauetan izaten 
diren ohiko berriez gain (uzteak eta sarrera prozesuak, 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari buruzko 
albisteak, etab.), ekintzarako neurri nagusien arteko le-
hentasunak bozkatu genituen. Izan ere lankidetza sekto-
rean bizi den krisi giroaren ondorioz eta garai aldaketa 
une hau dela-eta Koordinadora hausnarketa prozesu bat 
egiten ari da eta hortik ateratako neurrien artean batzuk 
lehenesteko egin zen bozketa 
Xenofobia eta arrazakeriaren aurkako XVIII. 
Martxa: atxikimendua eta partehartzea
Azken urteetan bezala, SOS Arrazakeriak eta Gi-
puzkoako Medicus Mundik antolatutako Martxa honi 
atxiki zitzaion TAU, eta otsailaren 22an modu aktiboan 
parte hartu zuen. Aurtengo leloa ondokoa izan da: “Pri-
mero l*s de casa. L*s de casa somos tod*s. Lehenengo 
etxekoak. Etxekoak guztiok gara”.sido “Primero l*s de 
casa. L*s de casa somos tod*s. Lehenengo etxekoak. 
Etxekoak guztiok gara”.
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Ahaztuta dagoen kontua dirudi, baina ez da horrela. Elkartasun eta lankidetza enti-
tatea garen neurrian, Europan jazotzen ari den errealitate honen inguruan lanean 
dabiltzan plataformetan lan aktiboa burutzen ari gara,  Estatu, Autonomia eta Herri 
mailako Administrazioekin mintzakidetza bilatuz. “Gaia pil-pilean zegoenean” Iru-
ñeako Udalarekin bildu ginen zenbait aldiz, eta gutxi egin zitekeela esan ziguten, 
“Babes Hiri” eta harrera emailea izateko borondatea jendaurrean azaltzeaz gain. 
Bilera hauetan ekonomia arazoengatik migranteak diren pertsonen arazoak eta 
gaur egun diren asilo politikak planteatu  
genituen, baina ez zen oihartzun handiegi-
rik izan.
Azkenean esan zitzaigun Nafarroako Go-
bernua izango zela herritarrekikio arreta te-
lefonoaren bidez eta posta elektronikoaren 
bidez, Siriako gatazkako errefuxiatuen ha-
rrera egiteko prestutasuna azaltzen zuten 
herritarren gaia bideratuko zuena.  Behin eta berriz esan zitzaigun Espainiako Go-
bernuaren baimenak behar direla hori burutzeko eta une honetan ezin direla ze-
hatz ezarri errefuxiatuen etorreraren datak. 
Adierazi ziguten Nafarroako Gobernuak erabaki bat hartu zuela Foru Komunitatea 
Espainiako Gobernuaren esku ipintzeko eta horrela errefuxiatuen harrera berehala 
aktibatzeko. Horretarako Nafarroako familien eskaintzak jaso nahi zituzten.
Zehaztu ziguten lehen une honetan Gizarte Eskubideen Presidenteordeak harre-
ra antolatzerakoan lehentasun moduan hartzen zuela hutsik dauden etxebizitzak 
izatea Foru Komunitateko edozein tokitan eta errefuxiatu familia osoak hartzeko 
baldintza egokietan. Lehentasunezkoa jotzen zuen, gainera, Nafarroan bizi diren 
eta arabiera ezagutza maila handia duten pertsonen zerrenda bat izatea, asilo 
egoeran jasoberriekin komunikazioa hobetzeko. Herritarren lankidetza eta elkar-

tasunari bide emateko asmoz Nafarroako 
Gobernuak lan mahai bat jarri du abian 
errefuxiatu hauenganako  arreta bidera-
tuko duten GKE eta gizarte taldeekin. Las-
ter izan zitekeen… baina egia esan, Europa 
deritzan Klub pribatu eta elitista honetako 
politikoek bat egiten dute migrante eko-
nomiko hauekiko harrera hau edo beste-
lako harrera motaren bat burutu ez dadin.
Argi dago presioa egiten jarraitu behar du-

gula eta “politikoki eragin” behar dugula gai hauek eta eskuartean ditugun beste 
elkartasun gaiak aurrera ateratzeko.

Hirugarren hiruhilekoa uda garaia den arren, eta guztia mantsoago dabilela 
uste izan arren… guk lanean jarraitu dugu, ohikoak diren gure arlo guztie-
tan.
Egia da uztailean Faustok San Ferminetako astean oporrak izan zituela, eta 
Iñigok ia abuztu osoan zehar hartu zuela jai. Hala ere, badaukagu zuei es-
kaintzeko zenbait berri, mundu globalizatu honetan Iparra eta Hegoaren 
arteko elkartasun eta lankidetzaren alde gurekin hain leial eta jarraian 
elkarlanean aritzen zaretenoi, hain zuzen.
Buletin honetan ikus dezakezuenez, Hegoaldean lankidetza proiektuak 
prestatzen jarraitu dugu, eta zenbait ekintza gehiago ere bideratu dugu.

Nafarroako GGKE-en koordinakundean 
dugun partaidetzaren bidez, Komunikazio 
Batzordean gaude. Beste ekintza batzuen 
artean, hiru irratitan hainbat albiste-
jarduera burutzen ditu batzorde honek. 
Gure partehartzea euskaraz da eta ho-
rregatik Iñigo da Donostiatik eta telefono 
bidez, irratsaio hau prestatzen duena, 
Nafarroako beste GGKE-etako beste kide 
batzuekin batera parte hartuz. Normalean 
Nafarroako Koordinakundearen azken al-
biste buletinean jasotako berri eta ekintzei 
buruz hitzegiten da (hamabostean behin 
ateratzen da buletin hau).

Yolanda Cruz Luengo eta Maialen Cruz 
Tudanca Donostiako Euskal Herriko Uni-
bertsitatearen (EHU) kanpusean Gizarte 
Heziketako azken kurtsoan dauden bi gas-
teiztar dira. Unibertsitatean hiru hilabeteko 
praktika aldi bat egin behar dute derrigo-
rrez eta hemen egin daitezke, Iparraldean, 
edo euskal GGKE-ekin elkarlanean dihar-
duten hegoaldeko erakunderen baten. 
Beraiek jarri ziren TAU Fundazioarekin ha-
rremanetan, Hegoaldean praktikak egiteko 
aukeraz galdezka. Hainbat bilera izan ditugu 
beraiekin eta Unibertsitatearekin praktikak 
non eta nola burutu aztertzeko.
Azkenean Sucre-ko IPTK-rekin eta Osoko 
Heziketa Baliabide Zentruan (CERPI) egingo 
dira praktikak 2015-2016 ikasturteko azken 
hiruhilabetean (2016ko martxoa eta maiat-
za bitartean).

2014 urteko Txostena prestatu eta Funda-
zioen Babeslaritzara aurkeztu da. Lan hau 
beti uztailean egin beharrekoa da. 2011 
urtetik kanpoko kontu-ikuskaritza egin du-
gunez, eta 2014koa gure eskuetan dauka-
gunez, berau erabiltzen dugu urtean zehar 
darabiltzagun arlo ezberdinetan burututako 
ekintzei buruz eta informazio ekonomikoari 
buruz heltzen zaizkigun eskakizunei erant-
zuteko.

Kolaborazioa Euskal Herria 
Irratian

Errefuxiatuak,  E lkartasun 
kontua
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- Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren (FOCAD) deialdia (Gara-
penerako Lankidetzaren Euskal Agentzia): 
“1. Proiektua: Colquechaca-Bolivian pobretutako erkidegoek elikadura subi-
rautza izateko garapen ekonomiko lokala
 Aurrekontu osoa: 457.534€ (365.985€ eskatu dira)
“2. Proiektua: El Salvadorreko Aguilares eta El Paisnaleko 259 emakume-
rentzat gaitasunak indartzea eta partehartze eskubidea”
 Aurrekontu osoa: 298.524€ (238.774€ eskatu dira).
- Bergarako Udala: “Gazteria bere garapen ekonomiko eta sozialaren pro-
tagonista Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico udalerrietan (El Sal-
vador)”.
 Aurrekontu osoa: 76.741,86€ (8.214,99€ eskatu dira)
- Irungo Udala: “Gazteria bere garapen ekonomiko eta sozialaren protago-
nista Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico udalerrietan (El Salva-
dor)”  
 Aurrekontu osoa: 76.741,86€ (11.900,43€ eskatu dira)
- Zarauzko Udala: “Gazteria bere garapen ekonomiko eta sozialaren prota-
gonista Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico udalerrietan (El Salva-
dor)”
 Aurrekontu osoa: 76.741,86€ (14.950,90€ eskatu dira)

Oñati eta Santanderreko Udalak: “Baliabiderik gabeko ume autistei arreta 
psikopedagogikoa Bonaoko Brisas del Yuna auzoan den Ntra. Sra. De Gua-
dalupe mediku kontsultategian” proiektuaren Azken Txostena
Bizkaiko Foru Aldundia: Tokiko Kidea den CORDES-ekin “Emakumeak gaita-
sunak indartzen eta herri-ekonomia sustatzen San Pablo Tacachicon, Agui-
laresen eta El Paisnalen, El Salvador” burututako proiektuaren hirugarren 
txosten partziala.
Iruñeako Udala: “Haurren elbarritasunari aurre hartzea Cochabamba-Bolivian, 
S. Lucas Fundazioa Tokiko kidearekin batera” proiektuaren Txosten partziala.

Hiruhilabete honetan, ezezkoa: Bilboko Udala 
Baiezkoa: Bizkaiko Foru Aldundia (119.985,39€ dirulaguntza)

TAU-Elkarlanak 10 urte: Elkartasun eta Elkarlanari buruzko I. Topaketa Arantzazun
Irailak 19 eta 20ko asteburuan lehenengo hausnarketa topaketa burutu genuen ondoko izenburuaz: “Tau-Elkarlanak 10 urte garai-aldaketa 
testuinguru batean”. Azken urteotan aldaketa handiak ematen ari dira gizarte arloan, politikan, eta ekonomian, bai mundu mailan zein maila 
lokalean. Eraldaketa handi hauek guztiek, gaur egun iritzi komuna den ondoko hau adierazten dute: ez gaudela aldaketak bizi dituen garai 
batean, garai aldaketa batean baizik. Garai hauetan zalantza da nagusi eta oso arriskutsua den “elkartasunen gatazka” elikatu eta hedatzen 
da, honela tentsioak sortzen dira ea “bertoko” pertsonei lagundu behar zaien (gureak), ala “hango” petsonei (beste batzuk). TAU Fundaziotik 
Elkartasun orokorra aldarrikatzen dugu eta zehatzako Nazioarteko Lankidetza eta Garapenerako Heziketa gizartearen eraldaketa tresna gisa 
erabiltzea. Honek anaitasun, kohesio eta humanizazio zubiak eraikitzea ahalbidetzen du, beste mundu posible bat eraikitzea ezinezko egiten 
duten muga fisiko eta mentaletaz haratako.
Hamazazpi pertsonek hartu zuten parte eta oso ondo baloratu zuten espacio zabal eta dinamiko berri hau, azken urteetako gizarte eraldaketei 
buruz elkarrizketan aritzeko eta ikasteko. Larunbatean ondoko lagunak izan genituen: Oscar Mateos (Cristianisme i Justícia-ko gizarte sailaren 
arduraduna eta Universitat Ramon Llull Unibertsitateko lankidetza eta garapeneko irakaslea) eta Alfonso Dubois (Ekonomilaria eta zuzenbi-
dean lizentziatua. EHUko Ekonomia eta Enpresa Zientzietako Fakultateko irakasle titularra. 2007ko Euskal Kooperantearen Saria eman zioten 
eta HEGOAko kidea da). Igandean modu dinamikoago, sortzaileago eta afektiboagoan jarraitu genuen. Beatriz Eguizabal ipuin kontalaria izan 
genuen gurekin, eta Amparo Pimientoren (kolonbiarra), Beatriz Castellanoren (euskal kooperantea) eta Guzman Bernabeuren (Dominikar 
Errepublikan bizi izandako frantziskotarra) testigantzak izan genituen.
Garapenerako Hezkuntzaren (EpD) “Afrika bizia zor, zor bizia” proiektuak, Donostiako eta Iruñeako Udalek 
finantzatuak, 2015-2016 ikasturterako
Proiektu hauek hainbat GGKE-rekin (Fisc, Proyde eta TAU) egin dira kontsortzioan; Donostian TAU izan da Kontsortzio buru eta Iruñean FISC. 
Proiektu hauek Hezkuntza Formalean garatuko dira. Parte hartzen duten ikastetxeak Nafarroan ondokoak dira: Iruñean, Plaza de la Cruz BHI, 
Huarteko BHI eta Tuterako Mariaren Lagundiko Ikastetxea. Donostian ere hiru dira, bat SUMMA Aldapeta eta La Salleko bi ikastetxe (Loiola eta 
Bidebieta). Bi pertsona ditugu koordinazio eta dinamizazio lanak egiteko leku bakoitzean: Virginia Ruiz Nafarroan eta Ane San Jose Donostian.

Euskadiko GGKE-en Koordinakundea. 
Mundu Zabala Errealitate Anitz
Aurreko urteetan bezala Koordinakundeak antola-
tutako sentsibilizazio ekintza honetan aktiboki har-
tu genuen parte. Bigarren urtez jarraian bertso saio 
hezitzaile bat izan zen, irailaren 17an Donostiako 
Katalunia Plazan.
Ekintza honen helburua pobrezia sortzen duten 
arrazoiak ezagutzera ematea da, eta bide batez po-
brezia, inmigrazioa eta abarri buruz hedatuta dau-
den topikoak apurtzea. Maialen Lujanbio eta Unai 
Agirre izan ziren bertsolariak eta bertso saioaren 
aurkezlea Xabier Euzkitze izan zen.

Arantzazuko adiskideak
“Arantzazuko Adiskideak” taldeko kide gisa, TAU-
ko kideok Arantzazuko Santutegian irailaren 12an 
Saez de Oiza eta Laorga arkitektoei eskaini zit-
zaien omenaldian parte hartu genuen. Omenaldi 
honek ehunka pertsona bildu zituen. Pertsona 
hauen lanari buruzko azalpenak eman ziren eta 
beraien senitarteko batzuk izan ziren bertan.
Gainera, Xabier Alvarez de Eulate margo azkar 
Lehiaketaren hirugarren edizioa burutu zen, hiru 
mailatarako: nagusiak, gazteak eta haurrak. Le-
hiaketan maila artistiko eta tekniko handia izan 
zen hiru mailetan, Gandiaga Topagunean egin-
dako erakusketan ikusi ahal izan zenez.
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