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KOOP FABRIKA

EKINTZAILETZA  
BESTE BEGI ETA  
ESKU BATZUETATIK
Ekintzailetza. Gazteek (eta ez hain gazteek) urratu beharreko bide berria 
hori dela diote etengabe politikari eta enpresari elkarteen ordezkariek. 
Haien asmo eta nahietatik oso urrun ordea, beste eredu bat ari da garatzen: 
kolektiboa, tokiko sareetan antolatua eta eraldatzailea izan nahi duena. Hori 
sustatu, lagundu eta indartzeko lantegia da Koop Fabrika.

Hutsetik inperio bat eraiki zuten gi-
zon zuri aberatsak, Sillicon Valley, 
start-up-ak, naziorteko konferentziak. 
Oraindik ere horrelakoak etortzen zaiz-
kigu burura ekintzailetza eta enpresen 
sorrera ahotan hartzean. Baina lana 
aurkitzeko zailtasunak hain ohikoak di-
ren honetan, ez dira gutxi bizitza eta 
lana uztartuz proiektu propioa martxan 
jartzea buruan dutenak. Hori guztia 
ikuspegi neo-liberaletik kanpo garatze-
ko baliabideak eta erreferenteak falta 
izan dira ordea. Bai, behintzat, orain gu-
txi arte. 
 2015ean abiatu ziren Beterri-Burun-
tzaldeko Kooperatzen eta Bergarako 
Berrekin Berregin ekimenak; eskualde 
desberdinetan baina kezka bera oina-
rri. Aurten, biak batu, Oarsoaldera ere 
zabaldu eta Koop Fabrika sortu dute: 
“Ekonomia sozial berria eta ekintzaile-
tasun soziala sustatzeko programa”. Edo 
modu lurtarragoan esanda: gizartea eta 
euren bizitzak eraldatzeko proiektuak 
martxan jarri nahi dituztenak laguntze-
ko eta sarean aritzeko tresna.
 Izaera ezberdin askotako eragileak 
elkar ulertu eta helburuak konpartitzea-
ren ondorioa da Koop Fabrika. Pentsa, 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesean, 
Mondragon Unibertsitateko Lanki iker-
tegia, OlatuKoop sarea, Bagara, Deba-
goienako garapen agentzia, Beterri-Bu-
runtzaldeko udalak eta Oarsoaldea 
garapen agentzia ari dira elkarlanean. 
 Lanki Ikertegiko kidea da Arianne Ka-
reaga, eta dioenez, programa hiru fase-
tan banatu dute. Lehengoa, formaziora 
bideratu da, otsailetik apirilera bitarte 
martxan dena. Bertan, parte-hartzaileek 
saio teorikoak eta proiektuaren asmoe-
tan sakontzeko saio praktikoak uztar-
tzen dituzte. Atal hori hiru eskualdetan 
banatuta egiten da, baina hainbat bisi-
ta eta saio egiteko denak elkartzen dira 
maiz. Bigarren fasean, apiriletik aurrera, 
proiektuei jarraipena eta tutoretza es-
pezifikoak egingo zaizkie, ideiatik ekin-

tzara igarotzen laguntzeko. Azkenik, hi-
rugarren fasean, eskualde bakoitzeko 
eragile ekonomiko eraldatzaileen artean 
sareak nola sortu landuko dute. Horre-
kin elkar ezagutu eta lankidetzan aritze-
ko espazioak eskaini nahi dituzte, baita 
ekonomia alternatibo antolatuagoa osa-
tzeko urratsak ematen lagundu ere.

Badago aldea
Badago aldea. Hala dio Koop Fabrika-
ren lehenengo edizio honetako leloak. 
Gaur egun nagusi den ekintzailetza ere-
dutik aldendu nahi dutelako aukeratu 
dute, Beñat Irasuegi Olatukoopeko ki-
dearen arabera. “Esparru gehienetan 
bultzatzen den eredua arrakasta indi-
bidualarena da: ideia genial bat sortu, 
eta denbora azkarrean aberasteko au-
kera ematen duena. Baina gezur hutsa 
da hori. Guk uste dugu territorioetako 
beharretatik abiatuta, posible dela lan-
gileek beraien lanaren jabe egiteko eta 
euren bizitzak modu duinean eraikitze-
ko proiektuak martxan jartzea”. Horre-
tarako, proiektuen dimentsio soziala 
lantzea, modu kolektiboan egitea eta 
beste proiektuekin elkarlana ezinbeste-
koa dela dio. 

 Lander Arretxea Bereziartua 
 @larretxea

 » Aran Erasun: 
“Zerbait berria abiatzeko 
testuinguru emozionala 
eman dit lantegiak”



ARGIA | 2017/03/26 29

TOKIKO SAREAK | FORMAZIOA EKONOMIA ERALDATZAILEA

Jauregi auzoa, 75
Hernani (Gipuzkoa)
 943 552 828

www.inakibereziartua.com
mjm@inakibereziartua.com

25 urte baino gehiago paketatze
industrialaren sektorean

ENBALAJEAK
BILTEGIRATZEA ETA LOGISTIKA

ZERRA ETA ERAIKUNTZA

 Proiektu sozial eta kolektiboen den-
borak ez dira beti laburrak. Horregatik, 
formazioan proiektuen bideragarritasu-
na lantzeaz gain, beste elementu bat ere 
aztertzen dute: bizigarritasuna. “Gure 
ikasleek sortuko dituzten proiektu asko 
beraien bizi proiektuak izango dira, eta 
beharrezkoa da kideen arteko zaintza 
eta elkartasuna lantzea”.
 Aldea badagoela erakusten duen bes-
te ezaugarri bat prozesu osoan sarean  
egiteari ematen dioten garrantzia dela 
uste du Irasuegik. “Ekintzailetza tradi-
zionalean merkatua da proiektua sus-
tengatu edo desagerrarazten duena. 
Guk ordea uste dugu proiektuak behar 
bati erantzuten badio, tokiko sarean eta 
merkatu sozialean aurkituko duela bi-
deragarritasuna eta bizigarritasuna lan-
tzeko eremua”.

Testuinguru emozionalaren 
garrantzia
“Ez nuen espero akonpainamendua 
hain gertukoa izatea. Gainera, ekonomia 
sozialetik abiatzea oso ondo etortzen 
zaigu, gure ideia ikuspegi horretatik ba-
karrik ulertzen delako”. Paloma Alicia 
Martinezen hitzak dira. Mexikon jaio 

eta Aretxabaletan bizi da, eta inklusioa-
ren alde lan egiten duen Gu Haziak Gara 
elkarteko kide da. Insertzioa landuko 
duen enpresa bat sortzekotan daude-
lako eman zuen izena Koop Fabrikan. 
Jasotako formakuntzaz gain, proiektua 
lantzeko espazio bat eta denbora eman 
diolako dago pozik hartutako erabakia-
rekin.
 Aran Erasun hernaniarra ere ari da 
Koop Fabrikaren lehenengo edizio ho-
netan parte hartzen. Coachinga eta ho-
nekin loturiko formazioa baliatuz ema-
kumeak ahalduntzeko programa da 
esku artean duen egitasmoa. Proiektua 
zehazteko eta aberasteko bitartekoak 
(metodologikoak, teorikoak…) eskai-
ni dizkiola dio, baina ez hori bakarrik. 
“Horrelako aldaketa fase batean mur-
giltzeko eta zerbait berria abiatzeko 
beharrezko testuinguru emozionala ere 
eman dit. Parte hartzen ari garen guz-
tiok elkar entzun eta bidea konpartitzea 
oso baliagarria da”.

Tutoreen formazioa
Aurtengoa lehenengo edizioa da, baina 
itxura guztien arabera, ez da azkene-
koa izango. Eskualde gehiagotara za-

balduko bada, proiektuak laguntzeko 
gaitasuna duten pertsonak ezinbesteko 
izango dira. Hori dela eta, “tutoreen for-
mazioa” izeneko ikastaro laburra ere 
jarri dute martxan. Denera, 30 lagun 
ari dira horretan. Tartean badira udal 
teknikariak eta garapen agentziatako 
langileak, baina baita elkarte eta koope-
ratiba txikitako kideak ere. Oso ekimen 
garrantzitsua dela dio Kareagak. “Euren 
esperientzia propioak dituzte eta ho-
rietatik irakaspen asko atera ditzakegu. 
Era berean, arlo batzuetan formazioa 
jasotzea eta debatea zabaltzea beti da 
aberatsa. Irudipena dugu etorkizunean 
sareak josteko eta lankidetza artiku-
latuago bateranzko urratsak emateko 
ereiten gabiltzala”.
 Hiru eskualdetan hasitakoa laster 
zabalduko dela dirudi, interesa duten 
eragileen eta eskualdeen eskaerak iritsi 
baitzaizkie dagoeneko. Dena den, es-
kualde bakoitzean modu ezberdinean 
garatu daitekeela uste du Irasuegik, eta 
ziurrenik, hori dela onena. “Tokian to-
kian sortuko diren harreman ekonomi-
ko eta sozialen sare moduan irudika-
tzen dut etorkizuneko Koop Fabrika”. n

KOOP FABRIKA

Parte hartzeaz eta elkarlanaz egindako saioetako bat Eskoriatzan.


