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Beste urte batez, ALDEEren memoria aurkezten dugu, zeinean

2015eko ekitaldian egindako ekintza nagusiak jasotzen diren.

Aldaketa urtea izan da, espektatiba berriekin, eta lehenago hasitako

lan ildoetan eta gestio planean planteatutako helburuen garapenean

sakontzeko urtea.

Elkarteko kideen garapen profesionala hobetzea eta sustatzea

Elkartearen bizitza dinamizatzea

Barne funtzionamendua eta komunikazioa hobetzea

Liburutegi, artxibo eta dokumentazio zentroen ingurune fisikoarekin

eta profesionalarekin harreman, ordezkaritza eta lankidetzarako

bideak mantentzea eta berriak irekitzea

Ekonomikoki iraunkorra izango den Elkartea lortzea

Elebitasuna sustatzea
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Elkartearen lan dinamikaren eta beharren ondorioz, ezarritako helburu

guztiak ezin izan dira guztiz bete.

ALDEEK estrategikotzat jotzen du XXI mendeko hiritarren beharrei

erantzuteko gai izango diren Eukadiko Liburutegien Sistema eta Artxiboen

Sistema eratze lanetan murgiltzea. Lan hildo honetan sakontzen jarraitzen

dugu Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailarekin elkarlanean. Gorabehera

handiko ibilbide neketsua suertatzen ari da ordea, dagoeneko ahalegin

handiak eskatu dizkiguna; hala ere elkarteak funtsezkoa dela uste du.

ALDEErentzako beste gai estrategiko bat da EAEko unibertsitateetan

Informazioaren Kudeaketari buruzko titulazio berezi bat garatzea. Helburu

horretan profil profesionalaren lantaldearen bitartez lan egin du, eta egin

beharreko txostenak egin ditu, EAEko hainbat erakunde akademikori

aurkezteko.

ALDEEk gogotsu bultzatu du elebitasun eraginkorra elkartearen

egunerokotasunean eta haren bizitza instituzionalean. Helburu horrekin

bidelagun berriak bilatu ditu eta komunikazio ekimen zein zerbitzu berriak

diseinatu ditu. Halaber, aliatu berriekin lankidetzarako harreman egonkorrak

hasi ditugu, titulazio berezia eta egiazko elebitasuna lortzeko bidean.

Gainera, urtean zehar antolamenduan aldaketa garrantzitsuak egon dira.

Alde batetik, Esther Casasek erretiroa hartu du, eta, bestetik, Inma Muñoz

gerente berria hasi da gurekin lanean.

1. Sarrera
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Eskerrak eman nahi ditugu beren lan, babes eta
partaidetzarekin Elkarte hau izatea posible egin duten
eta egiten duten pertsona eta erakunde guztien
lankidetzagatik



ALDEE Artxibo, Liburutegi eta Dokumentazio Zentroetako profesionalen

euskal elkartea da, eta gaur egun 441 bazkide ditu.

2. Nor gara
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Cristina Castillo Pérez, Lourdes González Gago,
Ramón Martín Sukia, Elena Roseras Carcedo,
Obdulia Vélez Pérez y Juan José Zubia Muxika

Lehendakaria….………….Anabella Barroso Arahuetes
Lehendakariordea……….Goyo Layana Martínez
Diruzaina…………………..Imanol Irizar Intxausti
Idazkaria…..……………….Elisabet Mas Elizondo
Kideak…..…….……………

Zuzendaritza Batzordeak eskerrak eman

nahi dizkio Esther Casasi urte hauetan

guztietan eskainitako dedikazio eta

lanagatik, eta aukera aprobetxatzen du

Elkartearen eguneroko bizitza kudeatuko

duen pertsonari ongietorria egiteko eta

behar duen laguntza guztia eskaintzeko:

Inmaculada Muñoz.

2015ean bere zereginean jarraitu du

2013an hautatutako Zuzendaritza

Batzordeak

Urte honetan aldaketa garrantzitsuak gertatu dira Elkartearen bizitzan, izan

ere, 20 urte baino gehiago Elkarteko idazkaria izandako Esther Casasek

erretiroa hartu du, eta beste pertsona bat kontratatu da ALDEEko gerentziaz

arduratzeko.

Esther Casas  eta Inma Muñoz



Prestakuntzako lantaldearen

zereginen artean dago joera

profesionalak identifikatzea eta

ebaluatzea, lankide dituen

erakundeek prestakuntzan dituzten

beharrak jasotzea, eta bazkideen

iradokizunei eta iritziei erantzutea

3. Jarduerak
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ALDEEren ahaleginaren zati handi bat

profesionalentzat eta lankide dituen erakunde

eta instituzioentzat erakargarriak eta baliagarriak

izango diren prestakuntza ekintzak

programatzea da. Elkarteak prestakuntza

presentzialaren aldeko apustuari eusten dio, eta

programatzen diren jarduerak bere bazkideen

garapen profesionala hobetzeko eta sustatzeko

espazio bat dira.

ALDEEk gure inguruneko erakunde eta elkarteekin elkarlan aktiboan

jardunez garatu ditu jarduera horietako gehienak. Eskerrak ematen dizkiegu

beren konfiantza eta lankidetzagatik Innobasqueri, Leioako Udal

Liburutegiari, Euskadi Irakurketa Errazari, Biblioteca Social

Fundazioari, EDE Fundazioaren Dokumentazio Zentroari, Santanderreko

Irudiaren Dokumentazio Zentroari (CDIS), Xenpelar Dokumentazio

Zentroari, Udako Euskal Unibertsitateari (UEU), Bergarako Udal Artxiboari.

Lan ildo horietan jarraitzea eta zabaltzea espero dugu, elkarte eta erakunde

gehiagorekin lankidetzarako bide berriak irekiz. Atal honetan Eusko

Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila eta Gipuzkoako

Foru Aldundia aipatu daitezke, ALDEErekin lankidetza aktiboan

dihardutelako eta Elkarteari ekonomikoki eutsiz laguntzeko dutelako.

3.1. Kideen garapen profesionala
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ALDEEk eskerrak eman nahi dizkie

elkartearen jarduerak burutzeko haien

instalazioak utzi dizkiguten erakunde

guztiei: Euskadiko Artxibo Historikoa, Koldo

Mitxelena Kulturunea, ARTIUM, Bizkaiko

Elizaren Histori Artxiboa, UEU, Arabako

Probintzia-Artxibo Historikoa, EDE

Fundazioa, …

2015ean guztira 9 jarduera propio egin dira: 3 ikastaro, 5 jardunaldi eta

1 mintegi, guztira 202 parte hartzailerekin, eta 76 eskola ordurekin.

Orduei dagokienez trinkoenetakoak ziren ikastaroetatik hiru bertan

behera utzi dira matrikulazio faltagatik. Eranskinetan ikusi

dezakegunez, horrek eragin du parte hartzaile kopurua %21

murriztea, eta jarduerako orduak ere %18 murriztu dira. Datu horiek

guztiek azken urteetan izandako bilakaerak argibideak emango dizkigu

datozen urteetan prestakuntzako jarduerak programatzeko.

Prestakuntza
EAEn liburutegi, artxibo eta dokumentazio

zentroetako profesionalei zuzendutako

prestakuntza arautuko unibertsitate mailako

ikasketarik ez dagoenez, ALDEEk bereziki

sentibera eta aktiboa izan behar du beren

jarduera informazioaren kudeaketan

garatzen duten pertsonen prestakuntzari

dagokionez

Bereziki eskertzen dugu San Telmo

Museoaren lankidetza ALDEE25

urteurrenaren ospakizunetan
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Prestakuntza profesionala hobetzeko eskaintza mantendu dugu, baina eskainitako

ikastaro guztiak ezin izan dira gauzatu, matrikulatutako pertsona kopurua ez delako

gutxienekora iritsi. Egoera honekin lotuta behera egin dute nabarmen formakuntza

jardueren orduak eta parte-hartzaileen kopurua.

Erakundeentzako prestakuntza programen

atalean, 2 ikastaro antolatu dira, erakunde

bakar batek eskatuta, eta guztira 24 eskola

ordu eman dira. Atal honetan eskarian ere

egon den jaitsiera esanguratsua aurreko

urteekin alderatuta: 2013ko orduen

erdia, eta 2014an baino %75 gutxiago (Ikusi

Eranskinak).

Gure lanbidean euskararen presentzia handitzeko helburuarekin, lan ildo bat

ireki dugu UEUrekin. Lankidetza horretatik sortu da Informazio eta

Dokumentazioaren Kudeatzaileen Lehen Bilkura, ALDEEk eta UEUk elkarrekin

antolatuta, eta uztailaren 1ean egina Eibarren. UEUrekin elkarlanean egindako

informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen I. Bilkura oso arrakastatsua izan

zen eta 40 profesional elkartu ginen bertan. Lankidetza horretan jarraitu nahi

dugu, eta bilkura urtero egitea.

Lan poltsa

ALDEEk erreferente profesionala izan nahi

du Euskal Autonomia Erkidegoko

Artxibo, Liburutegi eta Dokumentazio

Zentroen sektorean. Ildo horretan, lan

poltsa bat kudeatzen dugu, eta bertan

Euskadiko enplegu eskaintzek jasotzen

eta zabaltzen dira, sektoreko

profesionalentzat. 2015. urtean 34

eskaintzaren zabalkundea egin

dugu, eta horietatik 27 zuzenean bidali

dizkigute enplegatzaileek, eta beste 7

hainbat zerbitzuk argitaratutako

eskaintzetatik eskuratu dira. Zifra horiek

pentsarazten dute ALDEEren

ikusgarritasunean eta erreferentzialtasuna

hobekuntza nabarmena egon dela, aurreko

urteetako enplegu eskaintzen ohiko

banaketa alderantzikatzen baitute
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Lantaldeak Lantaldeen funtzionamendua aurreikusi genuen bezain

egonkorra izan ez bada ere, aktibo mantendu diren bi

taldeen emaitzak ikusten hasi gara: Liburutegietako

Jardunbide Egokien Lantaldea eta Profil Profesionalaren

Lantaldea. Gaur egun Zerbitzuen eta Profesionalen

Direktorioa lantzen ari gara; oso produktu baliagarria

da, Euskadiko Artxibo, Liburutegi eta Dokumentazio

Zentroen Mapa osatzen aurrera egiteko aukera emango

baitigu, eta aurki bazkideen esku jarrai ahal izango dugu.

Artxiboen Lantaldea sortzea ere aurreikusita

dago, sektore profesional horretan bereziki planteatzen

diren gai guztiak lantzeko. Une honetatik bertatik talde

berriari buruzko interesa erakustera eta aktiboki parte

hartzera animatzen zaituztegu, komunikaziorako kanal

irekia izan dadin, gure lanbidean aurrera egiteko.

2015ean zehar jardunbidea egokien bila

jarraitu dugu, ez soilik EAEko

liburutegietan, baizik eta nazioartean

erreferentziazkoak izan daitezkeen beste

zentro batzuetan ere.

Halaber, taldearen barruan egiten ari den

lana sistematizatu egin da, emaitzen

azterketa optimizatzeko.

Lantaldeak 2016rako egin duen proiekzioaren barruan, lan arlo berriak lantzeko eta

aztertzeko aukera kontuan hartu da, liburutegietatik herritarrei eskaintzen zaizkien

zerbitzuak hobetzen laguntzeko, eta, horrez gain, arlo horretan egiten ari den lanari

buruzko komunikazio eta zabalkunde estrategiak diseinatzeko

Liburutegietako jardunbide egokien lantaldea
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Hamarkada bat baino gehiago bete du

funtzionamenduan. ALDEEko taldeetan

beteranoena eta egonkorrena da, eta bere

helburuak birdefinitzen joan da. Azken

garaietan arreta jarri du Informazioaren

Kudeaketa unibertsitate titulazioaren sortzeak

eskatzen duen estrategia garatzen eta

txostenak osatzen

Profil profesionalen lantaldea

Horretarako, profesionalen eta dokumentazio zentro, liburutegi

eta artxiboen mapa baten garapena landu da, eta, EAEko

merkatu profesionaleko benetako nitxoak zehaztu eta aztertzeko

helburuarekin, oinarrizko helburua ere landu eta definitu dira, eta

unibertsitateko Master baterako proposamena ere mamitu

da, informazioaren kudeaketaren arloan.

Gaur egun, bertan, artxibo, liburutegi publiko zein unibertsitario eta dokumentazio

zentroetako zortzi profesionaleko talde batek egiten du lan. Aurtengo helburua izan

da txosten bat idaztea, gaur egungo egoeraren diagnostikoa egiteko.
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Ekitaldi honetan landu dugun beste ardatz bat Elkartearen bizitzaren

dinamizazioa izan da, eta ALDEEko bazkideen parte hartzea handituz.

Bide hori garatzeko hainbat arlo landu ditugu:

3.2. Elkartearen bizitza dinamizatzea eta bazkideen
parte hartzea

Elkartearen buletin informatiboa

berrabiaraztea planteatzen ari

gara, formatu eta komunikazioko

elementu berrien erabileran aurrera

egiteko.

Intranetaren eta webgunearen

kudeaketa, zuzen funtzionatzen dutela

segurtatuz: intraneta eta webgunea

Elkartearen jardueraren ardatz

nagusiak bihurtu dira. Gaur egun

alderdi administratiboari eusten

diote, eta egoitza birtuala eta lanerako

gunea dira Zuzendaritza

Batzordearentzat eta lantaldeentzat.

ALDEEren komunikazio estrategikorako planifikazioari jarraituz, hori garatzeko

beharrezko baliabideak eta tresnak jarri ditugu martxan, arreta berezia jarriz

webgunearen, posta elektronikoaren eta Sare Sozialetako profilen jarduera

mantentzeari: arlo honetako esku hartzea lanbidearentzat garrantzitsutzat jotzen

diren albisteen eta informazioaren zabalkundera bideratu da; baita ere Elkarteak

programatzen dituen jarduerak jakinaraztera.

Zalantzarik gabe, aurrerapauso handia

izan den arren eta hobekuntzak egin diren

arren, ezin gara hor gelditu; 2016an zehar

webgunea birdiseinatzea proiektatu

dugu, muga teknikoak gainditzeko eta

eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzeko.
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Lantaldeak dinamizatzea eta mantentzea:

bazkideek Elkartearen eguneroko jardunean

parte hartu dezaten bultzatzea lehentasunezko

zeregina izan da eta da. Zuzendaritza

Batzordeko kideek koordinatzen eta parte

hartzen dute lantaldeetako bakoitzean.

Elkartutako profesionalen

esperientziak, arazoak eta egunerokotasuna

komunikatzea ere egindako jarduera

guztietako zeregina izan da, erabat

konbentzituta baikaude puntu horri esker

ALDEE gero eta Elkarte aberatsagoa eta

indartsuagoa dela, eta bazkideei

profesionalki eta pertsonalki hazteko aukera

ematen diela, ezagutzak, erronkak eta

esperientziak partekatuz
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Jarduera horretan ALDEEKo bazkideek parte hartu dute, argazkiak eta lekukotzak

emanez, abenduaren 18an aurkeztu ziren bi ikus-entzunezko egin ahal izateko.

Dantza garaikideko emanaldi baten ondoren, zeinak gure kolektiboari

mugimendurako eta lanbidea interpretatzeko modu berriak interpretatzeko gonbita

egin zitzaion, parte hartzaile guztiek ALDEEn izandako esperientzia kontatu zuten.

Aipamen berezia merezi du ALDEEren 25.

urteurrenaren ospakizuna; urte osoan

zehar landu da ospakizuna, eta

abenduaren 18ko jardunaldiarekin eman

zitzaion buru, San Telmo Museoan.

Ekitaldia urte hauetako bazkide

guztientzako omenaldia ere izan nahi

zuen, lehendakarien ordezkaritzaren

bitartez, eta Esther Casasentzat

ere, ALDEEn 20 urtez izan duen

arduragatik. Era berean eskerrak luzatu

nahi dizkiogu FESABIDi emandako

dirulaguntzagatik, eta nola ez, San Telmo

Museoari ekitaldia antolatzeko eskaini

digun laguntza eta erraztasun

guztiengatik.

ALDEEren Lehendakariak…

Arantzazu Alday Ruiz (1990)

Camino Urdiain Martínez (1991)

Francisco Etxeberria Mendia (1992)

Marta Pérez Blanco (1992)

Miguel Angel Santos Crespo (1999)

Francisco Etxeberria Mendia (2003)

Itziar Murgia Arrese (2005)

José Ángel Garro Muxika (2007)

Ramón Martín Sukia (2010)

Anabella Barroso  Arahuetes (2013)
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3.3. Harremana, ordezkaritza eta lankidetza ingurune
fisikoarekin eta profesionalarekin

ALDEEren nahia da eragile guztiekin interakzioan eta lankidetzan

jarraitzea eta, horregatik, ezinbesteko deritzo instituzio, erakunde eta

elkarte publiko zein pribatuekin lankidetzan eta modu koordinatuan

lan egiteari, bazkideen eta, oro har, informazioaren kudeaketako

profesionalen garapen profesional eta lanekoan lagunduz eta

sustatuz.

Hauek izan dira 2015. urtean zehar ALDEEren lankidetza eta laguntza partekatu

duten instituzio eta erakundeak:

Eusko Jaurkaritza

Elkarteak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

Sailburuordetzarekin lan ildo egonkor bat dauka zabalik.

ALDEEk landu duen eremuetako bat ALDEEk eskaintzen dituen ikastaroen

homologazioa izan da. 2014an hitzarmena sinatu zen EJrekin, eta, horren

arabera, EJk Elkarteak administrazioan lan egiten duten pertsonentzat antolatutako

ikastaroak homologatzen ditu. Aurten lanean jarraitu dugu, homologazioa ikastaroetan

parte hartzen duten pertsona guztiei zabaltzeko. Masterrerako proposamenaren

dokumentua ere amaitu dugu, eta dagoeneko EJko kulturako arduradunei aurkeztu

diegu. Artxibo, Liburutegi eta Dokumentazio Zentroetako Profesionalen Euskal

Elkarteak lankidetza aktiboa dauka Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

Sailarekin , Artxiboen Legearen aurreproiektu berria egiteko.
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Ekitaldi honetan ALDEEk alegazioak aurkeztu dizkie Euskal Administrazio Publikoaren

Legeari (azkenean bertan behera geratu zen fase parlamentarioan) eta Artxibo eta

Dokumentuen Legeari eta Gardentasun Legeari. 2015aren amaieran, ez genekien

aurkeztutako alegazioen emaitza zein zen.

Ildo horretan, azaroaren 27an Saileko kultura eta ondare arduradunekin egindako

bileran erabaki zenez, beraiek ALDEEri deituko zioten Artxibo eta Dokumentuen

Legearen aurreproiektua prest zegoenean, ikusteko tramite parlamentarioan nolako

hobekuntzak sartu litezkeen.

Era berean Kultura sailarekin landu ditugu Liburutegien Legearen garapenerako gako

nagusiak. Esanguratsuena izan da EAEren Liburutegi Sistema koordinatuko duen

organismoa eratzeko estrategiak eta elkarlana garatzea

Halaber, ALDEEko Zuzendaritza Batzordeko hainbat kide aktiboki aritu dira Kultura

Auzolanean eta Kulturaren Euskal Kontseiluan –Elkarteak bi ordezkari ditu bertan–

sortutako lantalde eta proiektuetan.

ALDEEk eskerrak eman nahi dizkio Hezkuntza, Hizkuntza Politika
eta Kultura Sailari bere solaskidetza etengabeagatik, baita 
Elkartearen alde emandako diru laguntza nominatiboagatik
ere, horri esker garatu baitezake Elkarteak bere prestakuntza
jardueren zati bat. 

Gipuzkoako Foru Aldundia

Bere babes eta laguntza ekonomikoak bazkideei prestakuntza neurrizko prezioan

eskaintzea ahalbidetzen digu. Gipuzkoan antolatutako beste jarduera batzuetan ere

aritu da ALDEErekin, batez ere Koldo Mitxelenan, espazioak

uzten baitizkigu ikastaroak egiteko.
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CAA: ALDEE Artxibozainen Elkarteen Koordinakundeko parte da, eta horrek antolatutako
jardueretan parte hartu du. ALDEEk hitzarmena mantentzen du Koordinakundean
integratuta dauden Elkarteetako bazkideei bere bazkideen prezio berberak eskaintzeko.

COVASED: Dokumentazioa Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordea. ALDEEko bazkide
batek aktiboki parte hartzen du Elkartea batzorde horretan ordezkatuz

LANBIDE: ekitaldi honetan zehar ALDEEk LANBIDErekin lankidetzan jarraitu
du, plataforma horren bitartez ere bere prestakuntza ikastaroen zabalkundea egiteko.

Euskadiko Irakurketa Erraza: ALDEE elkartearekin elkarlanean aritzen da, arazoak
dituzten pertsonei irakurmena hurbiltzeko. Horregatik, haren jarduerak sustatzen ditu, eta
bere urteko programazioan Irakurketa Errazak antolatutako mintegiak edo monografikoak
sartzen ditu.

FESABID: ALDEEri estatuko zein nazioarteko bateko eta besteko elkarte profesionalekin
lankidetzan aritzeko esparrua ematen dio, horien artean egonik EBLIDA eta IFLA. ALDEEk
lankidetza aktiboa du FESABIDeko zuzendaritza batzordean, eta bertako bokaltza batez
arduratzen da.

2015. urtean zehar ALDEEk lankidetza eta elkarrekikotasun hitzarmena mantendu du
Federazioko hamabi elkarterekin. Hitzarmen horri esker, hamabi elkarte horietako bazkideek
horietako bakoitzak antolatzen dituen jardueretan parte hartu dezakete, norberaren
bazkideek egiten duten baldintza berberetan. Horrez gain FESABIDek diruz lagundu du
ALDEE25 ekimeneko hainbat jarduera

Consejo de Cooperación Bibliotecaria: ALDEEko ordezkari batek Liburutegien
Koordinazio Kontseiluaren Komunikazio Plana prestatzen eta lantalde estrategikoa
koordinatzen lagundu du, Estatuko hainbat erakundetako liburuzainen artean
mugikortasun plan bat martxan jartzeko.
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ALDEEk ordezkaritza dauka Euskadi Literatur
Sarian, euskarazko Haur Literaturaren
modalitatean, dagoeneko orain dela bost ediziotik
hona.

Azkenik, ez dugu ahaztu nahi Elkarteko kideak joan direla entitate lagunek

udazkenean antolatu dituzten hainbat jardunaldieara eta gure lanbideari buruzko

ikusmolde interesgarriak bildu dituzte:

“Manual gráfico-descriptivo de la imprenta en Gipuzkoa. Desde el origen de

este arte hasta 1900” izenburuko sei liburukiak aurkezteko ekitaldira joatea.

Tabakalera-Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroaren inaugurazio

ekitaldira joatea

 Xenpelar Dokumentazio Zentroak
antolatutako “Idatzitik ahozkora”
Jardunaldietan parte hartzea, atal
hauetan: “Euskal tradiziozko
ipuinak liburuetan” eta “Itzulitako
ipuin unibertsalak liburuetan”.
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EAEko hizkuntza ofizialen erabileran oreka lortzeko helburuarekin,

ALDEEko Zuzendaritza Batzordea urratsak egiten ari da Elkartearen

inguruan elebitasun benetako eta naturalerantz, egitasmo argiak

abiaraziz Elkartearen bizitzan eta bere jardueretan bi hizkuntza ofizialen

erabilera sustatzeko

3.4. Elebitasuna

Egitasmo horietako batzuk izan dira:

Elkartearen esparruan: Zuzendaritza Batzordearen

komunikazioan, bileretan, txostenetan, mezu elektronikoetan… urteko

batzarrean; lantaldeetan..

Kanpora begira: ALDEEk antolatzen dituen ikastaroetan; bazkideekiko

harremanetan; beste erakundeekiko harremanetan…

Idazkaritza/Gerentzia: postu honek koordinatzen du ALDEEren barruko eta

kanpoko jarduera, eta funtsezkoa da horretarako.

Gainera, lankidetza ildo bat abiarazi dugu Udako Euskal Unibertsitatearekin

(UEU), aliatu ezin hobea baita unibertsitate mailako etengabeko prestakuntza

euskaraz emateko erronkan.
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Zuzendaritza Batzordeak urte osoan landu duen beste ildoetako bat

Elkartearen iraunkortasun ekonomikoa mantentzea izan da, oraingoa

eta etorkizunekoa, eta horretara bideratu da ahaleginaren zati handi bat.

3.5. Iraunkortasun ekonomikoa

Sarrerak eta gastuak aztertu dira, astiro eta zehatz. Finantzatzeko bide berriak

bilatzen ere egin da lanik, ALDEE ekonomikoki iraunkorra izan dadin eta bere

bazkideentzat eta gizartearentzat baliabide, ekintza eta zerbitzuetan hazi ahal

izateko.

Iraunkortasun ekonomikoaren aldeko apustuan, ohiko gastuak murrizteko lan

egin da, eta baita ere profesionalak azpikontratatzeko kostuak murrizteko.

Ohiko gastuen doikuntzaren emaitza moduan, erabaki zen Elkartearen egoitza

fisikoa gaur egungo egoerara hobeto egokitzen den beste lokal batera

aldatzea, eta kontzeptu horretako gastuak ia %50 murriztu dira.

3. Jarduerak
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4. Txosten ekonomikoa

Galera eta irabazien balantzearen emaitzak erakusten du ezarritako lan ildoek lortu

dutela aurrekontua orekatzeko helburua, gastua kontrolatuz; izan ere, sarrerek

izandako maila berera jaitsi da, doikuntza perfektua izanik, emaitzan 34,42 €-ko

superabita baitago.

2016ko aurrekontuak

egitura berari eusten

dio, eta partida berriak

sartu ditu webgunea zein

koordinazio mahaiak

hobetzeko.
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4. Txosten ekonomikoa



1. Bazkideak / Asociados

Lurraldea/
Territorio 2013 2014 2015 %
Araba 53 60 53 11,9

Bizkaia 161 166 162 36.32

Gipuzkoa 202 199 203 45.5
Beste/Otros 24 18 28 6.2

Guztira 440 443 446 100
bazkide mota / 
Tipo Asociada 2012 2013 2014 2015
Socio individual 391 418 414 416
• Baja (en el 
año/urtean) 19 14 32 25
• Alta (en el 
año/urtean) 19 28 29 13
Socio institucional 28 27 29 30
• Baja (en el 
año/urtean) 0 1 0 0
• Alta (en el 
año/urtean) 0 0 2 1
Bazkideak Guztira 419 445 443 446

ERAKUNDE BAZKIDEAK / SOCIOS INSTITUCIONALES 

Araba Gipuzkoa

Ayto. Vitoria-Gasteiz Andoaingo Udala 
Kultura Ondarearen Zuzendaritza Liburutegi 
Zerbitzua Azkoitiko Udala - Artxiboa 

Bizkaia Eibarko Udala 

Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia-AHEB EPE Donostia Kultura EEP 
Bibliotecas de Basauri-ko Liburutegiak Ereiten Kultur Zerbitzuak SL 
Durangoko Udal Liburutegia Errenteriako Udala - Artxiboa 
EAH Euskadiko Artxibo Historikoa FUNDACIÓN EGUIA CAREAGA
Ermuako Liburutegia GUPOST SAU 
Escuela de Música Andres Isasi Musika Eskola HABE. Liburutegia
Fundación Ede Hondarribiko Udala. Artxiboa 
Getxoko Udala HUHEZI Koop. E. 
HEGOA - Zubiria Etxea Musikene 
Iurretako Udala Tolosako Udala
Leioako Udal Liburutegia Urnietako Udala 
Sabino Arana Fundazioa Zarautzko Udala 

Beste
Severiano Servicio Móvil S.A. 

12%

36%46%

6%

Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Beste/Otros

BZK. Lurraldeka / Soc.por territorio

400
420
440
460

2012 2013 2014 2015

Bazkideak Guztira
Total Socias/os

5. Eranskinak / Anexos 
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2. Sare Sozialen datuak / Datos WEB
Uso web ALDEE      
Webgunearen erabilera 2012 2013 2014 2015

Variación % 
2014-2015   

Aldakuntza %
Total de sesiones 19548 65.228 62442 183806 194%

Promedio visitantes por día 54 58 73 74,0603 1%

Total de páginas vistas 2216 450.149 695526 859734 24%

Total de visitantes distintos 10112 21167 26803 27032 1%

Promedio de páginas 
vistas/día 609 1233 1905 2355 24%

Tweeter tweets
Jarraitzaileak

seguidores
jarraitzen
Siguiendo

2014 977 803 820
2015 1142 989 849

aldea% 17% 23% 4%

Facebook Irismena
Alcance Interacciones

2014 320 114
2015 1959 424

Aldea% 512% 272%

5. Eranskinak / Anexos 
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3. Prestakuntza ekintzak propioak / Actividades de formación propias

5. Eranskinak / Anexos 
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3. Prestakuntza ekintzak propioak / Actividades de formación propias
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Ekintzen taula eta grafikoak / Tablas y Gráficos de actividades

Ekintza Kopurua/Nº de 
Actividades 2012 2013 2014 2015

Variación % 
2014-2015 
Aldakuntza%

Berezko PE / AF Propias
12 11 11 9 -18,18

Erakundeentzako PE / AF 
para instituciones

5 5 6 2 -66,67

Bisita Profesionala / Visita 
Profesional

2 2 1 0 -100,00

Guztira / Total 19 18 18 11 -38,89

Prestakuntza Ekintzak/ 
Actividades de Formación 2012 2013 2014 2015

Variación % 
2014-2015 
Aldakuntza%

Ekintza Kopurua/Nº de 
Actividades

19 18 18 11 -38,89

Ordu Kopurua/Nº de Horas
268 192 199 100 -49,75

Partehartzaile Kopurua/Nº 
de asistentes

244 333 394 202 -48,73

Ordu Kopurua/ Horas 2012 2013 2014 2015
Variación % 
2014-2015 
Aldakuntza%

Berezko PE / AF Propias 180 133 98 76 -22,45

Erakundeentzako PE / AF 
para instituciones

79 54 96 24 -75,00

Bisita Profesionala / Visita 
Profesional

9 5 5 0 -100,00

Guztira / Total
268 192 199 100 -49,75

PARTEHARTZAILEAK / 
PARTICIPANTES 2012 2013 2014 2015

Variación % 
2014-2015 
Aldakuntza%

Berezko PE / AF Propias 144 259 256 202 -21,09

Erakundeentzako PE / 
AF para instituciones

65 64 107

Bisita Profesionala / 
Visita Profesional

35 10 25 0 -100,00

Guztira / Total
244 333 388 202 -47,94

5. Eranskinak / Anexos 
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4. Datu ekonomikoak / Datos económicos

Gastos /Gastuak 2011 2012 2013 2014 2015 Aldea%
Personal/Pertsonala 33.580 € 35.283 € 38.000 € 46.349 € 48.404 € 4,4
Explotación/Ustiapena 24.096 € 25.049 € 22.277 € 27.244 € 16.466 € -39,6
Actividades/Ekintzak 24.290 € 26.924 € 19.420 € 24.220 € 10.373 € -57,2

Total/Guztira 81.966 € 87.257 € 79.697 € 97.813 € 75.243 € -23,1

Ingresos/Sarrerak 2011 2012 2013 2014 2015 Aldea %
Cuotas/Kuotak 26.830 € 24.440 € 28.385 € 28.760 € 31.350 € 9,0
Subvenciones/Dirulaguntzak 31.412 € 35.686 € 31.800 € 30.000 € 30.000 € 0,0
Matrículas/Matrikulak 28.607 € 22.770 € 20.030 € 24.718 € 13.893 € -43,8

Total/Guztira 86.849 € 82.896 € 80.215 € 83.478 € 75.243 € -9,9

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

31 29 35 34
4236

43 40 36 4033 27 25 30
18

Sarreren banaketa %kotan
Distribución de ingresos en %

Cuotas/Kuotak

Subvenciones/Dirulagu
ntzak

Matrículas/Matrikulak

2011 2012 2013 2014 2015

41 43 46
57 64

29 29 29 29 22
30 30 30 30

14

Gastuen banaketa %kotan
Distribución de ingresos en %

Personal/Pertsonala

Explotación/Ustiape
na

Actividades/Ekintza
k

5. Eranskinak / Anexos 
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2015

Loiola Kalea, 14, 3. - 8. bulegoa 
20005 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN G-48453138

aldee@aldee.org - www.aldee.org

Muchas gracias
Eskerrik asko
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