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Europako etiketa ekologikoa: Europar Batasunak kudeatzen du 
ziurtagiria, estatu bakoitzean ezartzeko ardura duten erakunde 
independente eta inpartzialekin batera. Papera ekoiztean 
ingurumenean inpaktu oso kalte txikia eragiten dela bermatzen du. 

FSC®:  Ziurtagiriak (Forest Stewardship Council) bermatzen du 
papera modu arduratsu eta jasangarrian kudeatutako basoetatik 
datorrela.

https://corporativo.eroski.es/memoria-cincuenta-aniversario/

Tienes disponible versión en castellano



Ekitaldi 
instituzionalak03



EROSKI aitzindaria izan da 
kontsumo-ohiturei buruzko 
prestakuntza ematen eta 
horren gainean sentsibilizatzen. 
Gure gizartean kontsumo 
arduratsuaren kultura oso 
errotuta dago, eta EROSKIk urte 
hauetan guztietan egindako 
hezkuntza-lanari zor diogu hori, 
hein handi batean.

Eremu instituzionaleko, 
ekonomikoko eta sozialeko 400 

ordezkari baino gehiago bildu 
ziren martxoaren 12ko inaugurazio-
ekitaldira, mende-erdi honetan egin 
dugun ibilbidea elkarrekin ospatzeko.

EROSKIko ordezkariez gain, 
Iñigo Urkullu lehendakaria 

eta Isabel Celaá Hezkuntza eta 
Lanbide Heziketako ministro eta 
Gobernuko bozeramailea izan ziren            
bertan. 

Ezkerretik eskuinera: Mikel Larrea, EROSKIko idazkari nagusia; Isabel Celaá, Hezkuntza eta Lanbide 
Heziketako ministro eta Gobernuko bozeramailea; Iñigo Ucin, Mondragon Korporazioaren 
lehendakaria; Iñigo Urkullu lehendakaria; Agustin Markaide, EROSKIko lehendakaria; Bakartxo Tejeria, 
Eusko Legebiltzarreko lehendakaria; eta Leire Mugerza, EROSKIren Kontseilu Errektoreko lehendakaria.

Hezkuntza eta Lanbide 
Heziketako ministro eta 

Gobernuko bozeramaile den 
Isabel Celaák EROSKI taldea 
zoriondu, eta eredugarritzat 
hartu zuen langileei ematen 
dien lanbide-prestakuntza.

Inaugurazio
ekitaldia 
Azkuna 
Zentroan, 
Bilbon

Ekitaldiaren bideoa

https://vimeo.com/323511335
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Eremu instituzionaleko, 
ekonomikoko eta 
sozialeko ordezkari 
ugari bildu ziren 
EROSKIren 
50. urtemuga 
ospatzera.



Galaren aurkezleak, Anne 
Igartiburuk, txeraz aitortu 

zuen EROSKI denda batean 
ekin ziola lan-ibilbideari, haren 
jaioterrian, Elorrion, hain zuzen. 
EROSKI sortu zenetik bazkide-
kontsumitzailea den Desiderio 
Gonzalezek denak hunkitu 
zituen bere bizipenekin.

Mundu kooperatiboaren 
gaineko hausnarketa 

egin zuen Iñigo Ucin 
Mondragon Korporazioaren 
lehendakariak, eta 
azpimarratu zuen EROSKIk 
betetzen duen rola, bazkide-
langileak eta -kontsumitzaileak 
biltzen dituen proiektu 
bereizgarri bat den aldetik.

Jose Maria Bonmatí 
Kodifikatze Komertzialerako 

Espainiako Elkarteko (AECOC) 
zuzendari nagusiaren iritziz, 
EROSKI taldeak enpresaren 
munduari egindako 
ekarpenak ongi islatzen 
du proiektuak pertsonak, 
osasuna eta ingurumena 
dituela ardaztzat.

Gure helburu bakarra 
herritarren osasuna eta 
ongizatea hobetzea 
da, eta, horrekin batera, 
kontsumo gero eta 
arduratsuagoa eta 
jasangarriagoa lortzea.

Ekitaldian, Agustin Markaidek 
bertaratuei eta kanpoan 

zirenei eskerrak eman zizkien, 
50 urte hauetan emandako 
laguntzarengatik. Pertsona guztiek 
egindako ahalegina baloratu zuen, 
haiei esker bete dituelako EROSKIk 
bost hamarkada eta mantendu 
dituelako sustraiak eta balio sozialak. 
Ahalegin horri esker, proiektu 
kooperatiboak indar handiagoa du 
etorkizunean ere bere lekua lortzeko.

Lekukotasunak eman zituzten askok, 
ikus-entzunezkoen bidez zein 

aurrez aurre. Publikoak arreta handiz 
entzun zituen bizipen pertsonalak 
eta EROSKIko denden sorrera eta 
eboluzioari, kooperatibaren balio-
kateari, markaren eta logotipoaren 
bilakaerari, EROSKIko marka zuriari 
eta tokiko produktuei emandako 
babesari buruz azaldutakoak.

Inaugurazio-ekitaldia Azkuna Zentroan, Bilbon

06 07



Kontseilu Errektoreko, Gizarte 
Kontseiluko eta Batzorde 

Kontsumeristetako ordezkariek  
ekarri ziguten ekitaldiko unerik 
hunkigarriena, Izaro kantautoreak 
eta Garazi piano-jotzaileak 
lagunduta.

Ohorea izan zen guretzat 
bertsolaritzaren munduko 

pertsonaia garrantzitsuak ere 
gurekin izatea: Andoni Egaña, 
lau aldiz Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketaren irabazle dena, eta 
Oihana Bartra, Bizkaiko txapelduna.

Publikoa hunkituta geratu 
zen”Humanity At Music” 

ikuskizunaren aurrerapenarekin. 
Halaber, Kukai Dantza Taldeak 
Banaketa interpretatu zuen, 
kooperatibaren balioak adierazten 
dituen dantza-ikuskizuna.

Nafarroako Kometa taldeak ere 
arrakasta handia izan zuen, 

egun horretarako bereziki sortutako 
bertsioarekin. Taldearen bi abestiren 
moldaketa berri-berriarekin eman 
zitzaion amaiera ekitaldiari.

EROSKIn badakigu xehetasun 
txikiak direla desberdin 

egiten gaituztenak. Ekitaldia 
antolatzean, gastronomia 
eta jasangarritasuna uztartu 
genituen, eta, izan ere, menuak 
ingurumenarekiko errespetua 
izan zuen bereizgarritzat, 
alderdi guztietan: bertako 
produktuak eskaintzea, 
sukaldaritzako tresneria, 
hondakinen bereizketa eta 
zenbat janari kontsumituko zen 
aurretik zehaztea,elikagaiak 
xahutzea ekiditeko.

Inaugurazio-ekitaldia Azkuna Zentroan, Bilbon
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Ekitaldia
Baluarte 
Batzar 
Jauregian,
Iruñean

Martxoaren 28ko arratsean, 400 
pertsona baino gehiago bildu 

zen EROSKIren 50. urtemugako 
ospakizunera, mende-erdiz Nafarroan 
emandako zerbitzuarengatik 
zoriontzeko. 

Leire Mugerzak azpimarratu 
zuen EROSKI proiektuaren xedea  

gizarte justuagoa bultzatzea izan 
dela betidanik, bai eskubideen 
bai aukera-berdintasunaren           
aldetik.

Ezkerretik eskuinera: Leire Mugerza, EROSKIko Kontseilu Errektoreko lehendakaria; Isabel Elizalde 
Arretxea, Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko kontseilaria; Agustin Markaide, 
EROSKIko lehendakaria; Manuel Ayerdi Olaizola, lehen lehendakariorde eta Garapen Ekonomikoko 
kontseilaria; Jose Luis Arasti, Espainiako Gobernuaren ordezkaria Nafarroan; eta Mikel Larrea, EROSKIko 
idazkari nagusia. 

Ekitaldian, lehen 
lehendakariorde eta Garapen 

Ekonomikoko kontseilari den 
Manuel Ayerdi Olaizolak 
goraipatu egin zuen EROSKIk 
kooperatibismoaren balioekin 
duen konpromiso sendoa.

https://vimeo.com/327317318

Ekitaldiaren bideoa
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Nafarroako 
nekazaritzako 
elikagaien sektoreko 
eta erakundeetako 
ordezkari ugari 
bertaratu ziren.



O spakizuna baliatuz, Balear 
Uharteekin dugun konpromisoa 

areagotu nahi izan dugu, eta, 
horregatik, zazpi akordio sinatu 
ditugu. Goizean, lankidetzarako sei 
hitzarmen sinatu genituen Jatorri 
Deituren Kontseilu Arautzaileekin, 
gure saltokietan haien produktuak 
saltzeko. Zehazki, Mahón-Menorca 
gazta, Vins de Binissalem eta 
Mallorcako Pla i Llevant ardoa 
jatorri-deiturekin, Oliva de Mallorca 
eta Oli de Mallorca jatorri-deitura 
babestuarekin eta Sobrasada de 
Mallorca adierazpen geografiko 
babestuarekin sinatu ditugu 
hitzarmenak.

Vicenç Vidal Balearretako 
Gobernuaren Ingurumen, 

Nekazaritza eta Arrantzako 
conseller-a bertan zela, Asun 
Bastida EROSKIko Tokiko 
Produktuetarako zuzendari 

komertzialak eta Alfredo 
Herraez Balearretako EROSKIko 
zuzendariak sinatu zituzten  
kontseilu arautzaileen ordezkariekin 
adostutako hitzarmenak.  

Horrez gain, kalitatezko enplegu 
egonkorra eskaintzeko 

konpromisoa betez, luzaroko 
langabezian dauden 45 urtetik 
gorakoen kontratazioa bultzatzeko 
hitzarmena sinatu genuen 
Lan, Merkataritza eta Industria 
Kontseilaritzarekin. 

Apirilaren 3ko ekitaldian, 
Balearretako eremu 

instituzionaleko, ekonomikoko 
eta sozialeko ordezkariak eta 
hornitzaileak bildu ziren, Francina 
Armengol Govern-eko lehendakaria 
buru zela.

Govern-eko lehendakaria 
aukeraz baliatu zen EROSKIri 

eskerrak emateko, Balear Uharteak 
kooperatibaren lehentasunetako 
bat bihurtzeagatik, eskualdean 
inbertitzeagatik eta garapen 
ekonomikoa bultzatzeagatik. 

Ezkerretik eskuinera: Mikel Larrea, EROSKIko idazkari nagusia; Vicenç Vidal, Ingurumen, Nekazaritza eta 
Arrantzako conseller-a; Miquel Ensenyat, Consell-eko lehendakaria; Francina Armengol, Govern-eko 
lehendakaria; Agustin Markaide, EROSKIko lehendakaria; Alfredo Herraez, EROSKIko Balearretako 
lurralde-zuzendaria; Iago Negueruela, Lan, Merkataritza eta Industria conseller-a; eta Rosario Sanchez, 
Balearretako Gobernuaren ordezkaria.

EROSKIko Kontseilu Arautzaileekin eta Conselleria d Ágricultura, Comerç i Indústria-ko ordezkariekin 
hitzarmena sinatzen, tokiko produktuak sustatzeko.

https://vimeo.com/362498237

Ekitaldiaren bideoa
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Ekitaldia 
Auditorium-ean, 
Palma 
Mallorcakoan

Balear Uharteetako 
agintari nagusiak 
eta sektore 
instituzionaleko eta 
sozialeko ordezkari 
ugari bertaratu ziren.



Arrasaten estreinatu ondoren, 
sinfonia kooperatiboa 

Aretxabaletara heldu zen, eta, 
bertan, Andra Mari omendu genuen, 
EROSKIren proiektua abiarazi zuen 
zazpi kontsumo-kooperatibetako 
bat. Ikuskizunarekin gozatu ahal izan 
zuten Oñatin, Iruñean eta Tafallan 
ere bai. Alabaina, “Humanity At 
Music” sinfonia kooperatiboaren 
jendaurreko aurkezpena irailaren 
14an egin zen, Gasteizen. 

Obrak kooperatibaren 60 urtetik 
gorako bizipenak kontatzen 

dizkigu. Agertokian, 1.000 pertsonak 
baino gehiagok obra osatzen duten 
8 mugimenduei bizitza ematen die. 
Mugimendu bakoitzak Mondragon 
Korporazioaren iraganeko, 
orainaldiko eta etorkizuneko 
momentu bat irudikatzen du. 
Goya Saria irabazi zuen Fernando 
Velazquez musikagileak konposatu 
zuen, eta umetatik kooperatibismoari 
lotuta egon den Jon Sarasua euskal 
idazleak idatzi.

Narrazioa, kantua, ilustrazioa, 
bertsolaritza, antzerkia eta 

dantza uztartzen ditu “Humanity At 
Music” ikuskizunak, artista-zerrenda 
luzeak kontatzen eta kantatzen 
duen istorio baten bidez: Euskadiko 
Orkestra Sinfonikoa, Fernando 
Velazquezen zuzendaritzapean; 
Dantza Sari Nazionala lortu zuen 
Kukai Dantza Taldea, Jon Mayaren 
zuzendaritzapean; 400 pertsonatik 
gorako abesbatza, hainbat 
euskal erakundetatik etorritakoak; 
bertsolariak eta txistulariak; Pirritx, 
Porrotx eta Marimotots pailazo 
ezagunak eta ikuskizun bikain 
honetan parte hartu nahi izan zuten 
300 dantzari baino gehiago. 

Bideoak gau magiko hartan 
bizitakoaren laburpena 

jasotzen du. Eta hori guztia 
elkartzeko loturatzat, gure 
banaketa-sektoreari eskainitako 
“Banan-banan” pieza entzun 
daiteke.https://youtu.be/SdBHWMDINz4

Ekitaldiaren bideoa
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Sinfonia
Fernando  
Buesa Arena 
Aretoan,
Gasteizen

10.800 ikusle baino 
gehiago hunkituta 
geratu ziren 
“Humanity At Music” 
musika-esperientzia 
zirraragarri eta 
ahaztezinarekin.



16 Liburua eta 
eskultura



Obrak egile asko ditu, eta, 
izan ere, hirurogeita hamar 

pertsona baino gehiagoren 
gogoetak jasotzen dituen konposizio 
ordenatua da. Pertsona askoz 
gehiagok parte har zezakeen, baina 
onartu behar izan genuen horrelako 
lan batek nahitaez mugak dituela.  
Istorio horretan parte hartu zuten 
protagonista guztiak jasotzen ditu 
liburuko memoriak.

Aitzitik, edukiak sortzen lagundu 
digutenen artean, esker 

beroa eman nahi diegu ondoren 
aipatzen ditugunei. Lehenik eta 
behin, lagunei, haien ikuspegitik 
guretzat garrantzitsuak diren gaien 
gainean balio handiko gogoetak 
egiteagatik. Kanpotik ikusita ere, argi 
dago gure izaerarekin oso lotuta 
daudela. Bigarrenik, EROSKIren 
ibilbidea egiten lagundu diguten 
kide, bazkide eta adiskideei. 
Bestelako zereginetan dabiltza 
batzuk eta jardunean jarraitzen 

dute beste batzuek; baina denek 
dute pentsamendu fresko eta 
sortzailea, eta etorkizuna hobetzeko 
kolaboratzen jarraitzeko nahia. 
Ekarpenetan, argi geratu zen EROSKI 
sentitzeko eta bizitzeko mila era 
daudela; denak dira benetakoak, eta 
haren historiaren zati.  

E skerrak eman nahi dizkiogu Elena 
Sierra kazetariari, haren laguntza 

profesionalarengatik. Bestalde, 
ezinezkoa izango zen proiektua 
aurrera ateratzea Constan Dacostak, 
haren esperientziaz baliatuta, obra 
kolektibo hori zuzendu izango ez 
balu, norabidea ezarriz, ekarpenak 
sustatuz eta taldea antolatuz.

Liburuan hainbat lekukotasun jaso 
genituen bideotan. EROSKIren 

historian bazkide-langiletzat edo 
bazkide-kontsumitzailetzat parte 
hartu duten pertsona guztien  
adibide txiki bat dira. 

“Sartu 
deitu gabe” 
argitalpena 

Liburuaren azken helmuga  
gizartea da, hartzen gaituen 

pertsona-taldea, hain zuzen. Hari 
zuzentzen zaio liburua, eta bereziki, 
liburuan jasotzen diren gaiekin 
lotura handiena dutenei, hau da, 
EROSKIko bazkideak, bazkide-

kontsumitzaileak eta -langileak.  
Horiek dira EROSKIren historiaren 
benetako protagonistak, haien 
eguneroko portaerekin EROSKIren 
eta gizartearen errealitateari itxura 
ematen diotenak, hain zuzen.

https://corporativo.eroski.es/eu/sartu-deitu-gabe/Deskargatu liburua
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Enpresa 
kooperatiboaren, 
elikagai-banaketaren 
sektorearen eta 
kontsumitzailearen 
gainean hausnarketa 
egiten duen liburu 
korala.



Pako Salegi, 
Bazkide-kontsumitzailea

Nire inguruko emakume 
gehienek bulegoetan lan 
egiten zuten. Ezkontzen 
zirenean, emaztegaiei, 
familiei, ezkonsaria ematen 
zieten, emakumeak lana 
utzi, eta etxean geratzeko. 
Nire kasuan, kontrakoa 
izan zen; orduan hasi 
nintzen etxetik kanpo lan 
egiten. 1972ko otsailean 
hasi nintzen lanean, 
Zornotzan. Kasualitatez, 
haurdun nengoen, baina 
kooperatibak ez zidan 
trabarik jarri.

Ez dakit nola nabarmendu 
hori, berdez, gorriz edo 
horiz azpimarratuz. Nirekin 
aritu diren lankide guztiei 
esker iritsi naiz nagoen 
lekuraino. Nagusi guztiekin 
ere sekulako zortea izan dut. 
Nik uste nigan konfiantza 
izateko arrazoiak eman 
dizkiedala, eta horregatik 
eman didatela dendan 
zer egin erabakitzeko 
askatasuna. Autonomia 
nahikoa eman didate, 
eta oso gustura aritu naiz 
lanean. 

Gaueko hamarretan 
igotzen ziren arrandegiko 
langileak, gajoak, neka-
neka eginda: “Zenbat 
irabazi dugu?”. Hainbat 
euro. “Hara, pasadan 
larunbatean baino 
gehiago irabazi dugu!”.  
Eta dantzan hasten 
ziren. Nire artean esaten 
nuen: hau grabatzeko 
modukoa da. Sentsazio 
hori bizi beharra dago. 
Ilusioz beterik geunden 
den-denok, arrandegiko 
langileak ere. 

Arantza Uria,
Bazkide-kooperatibista

Nieves Dolara, 
Bazkide-kooperatibista

Maite Herran,
Bazkide-kooperatibista

Esango nuke ia-ia hasieratik 
izan naizela kooperatibista. 
Esan nahi dudana da 
kooperatibismoan errotuta 
nagoela, eta, ez dakit niri 
dagokidan hau esatea, 
baina ni kooperatibista 
peto-petoa izan naiz, horrela 
bizi izan dut eta horrela 
bizitzen dut. Beraz, EROSKIko 
batzordekide izatea 
proposatu zidatenean, 
erraza izan zen niretzat 
baietz esatea. EROSKIko 
batzordean, kontsumitzaileak 
bere interesak defendatu 
behar ditu, eta, hori egitean, 
EROSKIren interesen alde ere 
egiten du.

https://vimeo.com/322228476 https://vimeo.com/319761805  https://vimeo.com/322215365 https://vimeo.com/321687760

Bideoa Bideoa Bideoa Bideoa

“Sartu deitu gabe” argitalpena

20 21



Mari Carmen Garcia, 
Bazkide-kontsumitzailea

1977an hasi nintzen 
EROSKIn. Urte hartan, 
EROSKI txikia zen oraindik 
ere. 578. bazkidea 
izan nintzen ni... istorio 
hauek guztiak berebiziko 
garrantzia dute guretzat. 
Izan ere, istorio horiengatik 
merezi izan du egindako 
esfortzuak. Gaur egun, 
ez dugu lanbide soiltzat 
edo bizitzeko egin behar 
genuen zerbaitzat 
gogoratzen. Asetzen 
gintuen. Eta lantaldeetan 
oso harreman estua 
genuen. 

Ibilbide guztian zehar, 
lanean ezagututako 
jendea izan da niretzat 
garrantzitsuena, hasi 
nintzenean, Benidormen 
ezagutu nituenak zein 
beranduago, Elorrion, 
aurkitu ditudanak.
Jende asko dut gogoan. 
Batzuk ez ditut aspaldi 
ikusi, baina oroitzapen 
onak gordetzen ditut.

Bizkaian lehen 
hipermerkatua zabaldu 
zuteneko une gogoangarria 
bizi nuen. Lehenbiziko aldia 
zen Espainian emakume 
bat gerente izendatzen 
zutela. Oso garrantzitsua 
da niretzat nahi nuen 
tokian eta ogibidean lan 
egiteko aukera eduki izana. 
Gainera, izugarri ikasi 
dut. 19 urterekin, fruta-
atalean saltzaile nengoela, 
ametsik gozoenetan ere 
ez nuen pentsatuko Giza 
Baliabideen arloan lan 
egin eta nire kargura 
sei hipermerkatu izaten 
amaituko nituenik.

Jose Maria Elorza,
Bazkide-kooperatibista

Miren Arrizabalaga,
Bazkide-kooperatibista

Bego Lavandeira,
Bazkide-kooperatibista 

1989. urtean hasi nuen 
benetako harremana 
EROSKIrekin, dendan zein 
beste ekintza batzuetan. 
Elorrioko zinema-aretoan 
egiten ziren bileretara 
etortzen ginen... nik uste 
hori dela EROSKIk duen 
alderdirik onena, beste 
batzuekin alderatuta: 
hemengoa da, eta 
hemengoekin lan egiten du 
hemengoentzat. Jasotako 
arreta, dendara zoazenean 
irribarre egitea. Hori da 
niretzat EROSKItik jasotako 
ekarpen garrantzitsuena: 
arreta pertsonala.

“Sartu deitu gabe” argitalpena
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https://vimeo.com/321724803 https://vimeo.com/320706514 https://vimeo.com/321964943 https://vimeo.com/320471093

Bideoa Bideoa Bideoa Bideoa



Maite Artetxe, 
Bazkide-kooperatibista

EROSKIri beren 
jakituria, esperientzia 
eta lana eskaintzen 
dizkioten pertsonen 
pentsaera, batasuna 
eta aberastasuna 
dira inportanteena. 
Kontsumitzaileek EROSKI 
kooperatiba bere egitea 
lortu dugu, eta hori da 
haren abantaila. Espero 
dugu EROSKIk aurrera 
jarraituko duela gure 
seme-alabek, ilobek eta 
bilobek ere izan dezaten.

Desiderio Fernandez,
Bazkide-kontsumitzailea

Ate Irekia obra edizio mugatu 
baten zati da, Belen Moreno 

Zaldibar euskal artistak 
EROSKIrentzat esklusiboki 
sortutakoa. Arte Ederretan 
lizentziatu zen Euskal Herriko 
Unibertsitatean. 1991n, Fine Arts 

Research Diploma jaso zuen 
Leeds Polytechnic eta Leeds 
Metropolitan University-n. Haren 
ibilbide artistikoan, nazioko 
eta nazioarteko hainbat 
erakusketetan erakutsi ditu bere 
lanak. 

Ate Irekia eskultura

80ko hamarkadan egon 
nintzen lehenbizikoz 
batzar nagusi batean. 
Bazkide-kontsumitzaileek 
eta bazkide-langileek 
kopurutan pareko 
ordezkaritza izatea nahi 
genuen, une hartan ez 
baitzen horrela gertatzen. 
Nik ere parte hartu eta hitz 
egin nuen batzar hartan... 
Bazkide-langileok aukera 
izan genuen ohartzeko zer 
egoeratan geunden, zer 
ginen eta zer lortu nahi 
genuen, eta izugarrizko 
elkartasun-kontzientzia 
hartu genuen.

“Sartu deitu gabe” argitalpena
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https://vimeo.com/321214212 https://vimeo.com/320492347 
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Azoka 
gastronomikoak26



Ekainaren 7ko eta 8ko asteburuan, 
7.000 pertsona inguru hurbildu 

zen “Azoka Gastronomikoa: 
hemengo produkturik onenak. 
Jostaketa eta kultura” ekitaldira.  
EROSKIk antolatu zuen ekitaldia eta 

hogeita hamar bat euskal ekoizlek 
parte hartu zuen, haien produktuak 
ezagutarazi, nabarmendu eta 
kontsumoa bultzatzeko xedez.

Azoka 
Areatzan, 
Bilbon

Ezkerretik eskuinera: Xabier Otxandiano, Bilboko Udaleko Sustapen Ekonomikoko zinegotzia; Bittor Oroz, 
Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea; eta Mikel Larrea, 
EROSKIko idazkari nagusia.

Azoka irekia izan zen, tokiko 
produktu bakoitzaren atzean 

dauden tradizioa, lehengai 
bikainak eta leku eta jarduteko 
modu berdingabeak ezagutarazi 
eta horiekin esperimentatzeko. 
Inaugurazio-ekitaldian, Mikel 
Larrea EROSKIko idazkari nagusiak 
honakoa azpimarratu zuen: “Une 
historikoa bizi dugu, gure 50. 
urtemugara iritsi baikara, eta hori 
ospatzeko, gure historia eraikitzen 

lagundu eta gure kultura eta balio 
sozialak mantendu dituzten tokiko 
ekoizleekin ekitaldia egitea baino 
modu hoberik ez dago”. 

https://vimeo.com/362286547

Ekitaldiaren bideoa
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Familian gozatzeko 
ekintzez betetako bi 
jardunaldi antolatu 
genituen, 50 urte 
hauetan euskal 
ekoizleen alboan 
egon garela 
ospatzeko.



Gure helburu bakarra 
herritarren osasuna eta 
ongizatea hobetzea 
da, eta, horrekin batera, 
kontsumo gero eta 
arduratsuagoa eta 
jasangarriagoa lortzea.

Areatzako gune zabalean, 
tokiko produktuak dastatu 

eta saldu ziren, baita hainbat 
jarduera gastronomiko burutu 
ere. Aditu askok produktuen 
ezaugarririk bereizgarrienak 
nabarmendu zituzten.

Ardoa, gazta, sagardoa 
eta txakolina eman 

ziren dastatzeko. Horrez gain, 
helduentzako eta txikientzako 
tailerrak (txikienen artean 
elikadura-ohitura osasungarriak 
sustatzeko pentsatuak), 
sukaldaritza-erakusketak 
eta sukaldari profesionalek 
emandako maisu-eskolak 
eskaini ziren, tokiko produktuei 
ahalik eta etekinik handiena 
nola atera erakusteko.

Agertokian, bertako 
taldeen emanaldiak, 

dantza-ikuskizuna, txalaparta-
kontzertua eta aizkolarien 
txapelketa eskaini ziren. 
Txikitxoek Ene Kantak haur-
ikuskizunarekin eta Euskadi 
Gaztea irratiko DJ Txurruren 
emanaldiarekin gozatu ahal 
izan zuten.

Ospakizuneko eskaintza 
gastronomikoa osatzeko, 

Eusko Label produktuekin 
prestatutako pintxo-pote 
solidarioa ere izan genuen. 
Bildutako dirua Minbiziaren 
Kontrako Espainiako Elkartera 
(AECC) bideratu zen.

Azoka Areatzan, Bilbon
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Urriaren 5ean, dastatzeak, 
sukaldaritza-erakusketak eta 

uztartzea nagusitu ziren. Agerian 
jarri zen Aragoin ditugun 50 
hornitzaile baino gehiagoren 
tokiko produktuen kalitate bikaina. 

Azokaren zortzigarren edizioan, 
goraino bete zen Macanaz Parkean 
urtero antolatzen dugun karpa; izan 
ere,3.500 bisitari baino gehiago 
izan genituen.

Ezkerretik eskuinera: Asun Bastida, EROSKIko Tokiko Produktuetarako zuzendari komertziala; Ana 
Pilar Cristobal, Aragoiko EROSKIko zuzendaria; Maria del Carmen Herrarte, Zaragozako udaletxeko 
Ekonomia, Berrikuntza eta Laneko kontseilaria; eta Jose Antonio Yela, EROSKIko Kanpo Harremanetako 
zuzendaria.

Zaragozako Jose Luis Gil aktore 
ezagunak zuzendu zuen musikak, 

dantza herrikoiek, emanaldiek eta 
txikientzako jokoek nagusitutako 
ekitaldia. Izaera familiarra izan zuen 
guztiz.

Ohikoa den legez, azokan 
Aragoiko produkturik 

berritzaileenari saria eman genion. 
Edizio honetan, Olieteko (Teruel) 
soroetako laborantza lehengoratzea 

xede duen “Apadrina un olivo” 
ekimena izan zen saritua. EROSKIn, 
ekimenarekin bat eginik, ehun 
urtetik gorako olibondo horien 
olibekin egindako 5.000 litro olio 
komertzializatu ditugu Aragoiko 
dendetan.

Azoka 
Macanaz 
Parkean, 
Zaragozan
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Aragoiko tokiko 
produktuen azokak 
arrakasta itzela lortu 
zuen, eta Zaragoza 
konkistatu zuen, gure 
50. urtemugan.



Urriaren 19an, dastatzeak, 
sukaldaritza-erakusketak eta 

uztartzeak nagusitu ziren. Agerian 
jarri zen Nafarroan ditugun 
hornitzaileek kalitate bikaineko tokiko 
produktuak dituztela. Azoka girotzeko, 

musika-emanaldiak eta herri-
kiroletako ikuskizunak eskaini ziren, 
eta lehiaketak eta sari-banaketak 
ere izan ziren.

Ezkerretik eskuinera: Asun Bastida, EROSKIko Tokiko Produktuetarako zuzendari komertziala; Fernando 
Santafe, Nafarroako Gobernuko Landa eta Ingurumen Kontseilaritzaren mende dagoen Landa 
Garapeneko zuzendari nagusia; Maria Echavarri, Iruñeko Udaleko lehenengo alkateordea; eta Jose 
Antonio Yela, EROSKIko Kanpo Harremanetako zuzendaria.

Nafarroako produktuekin dugun 
urteroko hitzordura bisitari ugari 

bertaratu zen, eta 5.200 eurotik 
gora bildu ziren Nafarroako Saray 
elkarte beteranoarentzat. Diru 
hori bularreko minbiziaren kontrako 
ikerkuntzara bideratuko da. 

Ohiturari jarraikiz eta 
protagonistatzat tokiko 

produktuak dituen azoka izanik, 
Reyno Gourmet produktuekin 

prestatu genuen gure pintxo-pote 
solidarioa, eta Principe de Viana 
ardoarekin lagundu.

https://youtu.be/oBLazN7G9Vc

Ekitaldiaren bideoa
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Azoka 
Takonera 
Parkean, 
Iruñean

Tokiko 20 hornitzaile 
baino gehiago 
eta 5.000 bisitari 
inguru izan genituen 
50. urtemugaren 
ospakizunean.



Langileekin 
ekitaldiak36



Kontseilu 
Errektorearen 
omenaldiak

Jardunaldietan, EROSKIren 
ibilbidean arrastoa utzi duten 

pertsonek berriketa, elkarrizketa eta 
hausnarketa egin, eta EROSKIrekin 
lotutako ikuspegia eta bizipenak 
partekatu zituzten. Topaketa horiek 
balio izan ziguten atzerabegirakoa 
egiteko eta indarra hartzeko, eta 

baita protagonistei omenaldia 
egiteko ere, esfortzu eta sakrifizio 
handiarekin zailtasunei aurre egin 
eta aukera guztiak aprobetxatu 
dituztelako eta EROSKI gaur egun 
ezagutzen dugun eran itxuratzen 
lagundu dutelako.

Antonio Cancelo

Constan Dacosta

Agustin Markaide

2019ko EROSKIko Kontseilu Errektorea, ezkerretik eskuinera: Iñigo Arias, kidea eta bazkide-langilea; 
Oscar Goitia, kidea eta bazkide-kontsumitzailea; Asun Bastida, kidea eta bazkide-langilea; Gontzal 
Loro, kidea eta bazkide-kontsumitzailea; Sonia Ortubai, idazkaria eta bazkide-kontsumitzailea; 
Leire Mugerza, lehendakaria eta bazkide-kontsumitzailea; Edorta Juaristi, lehendakariordea eta 
bazkide-langilea; Ana Isabel Zariquiegui, kidea eta bazkide-langilea; Lander Beloki, kidea eta 
bazkide-kontsumitzailea; Cristina Gainza, kidea eta bazkide-langilea; Eduardo Herce, kidea eta 
bazkide-kontsumitzailea; eta Nerea Esturo, kidea eta bazkide-langilea.

1. Hiru lehendakariak.

Apirilaren 30ean egin zen 
zikloari hasiera emateko 

ekitaldia, eta gure historiaren zati 
da jada; izan ere, 50 urte hauetan 
lehenbiziko aldiz kooperatibako hiru 
zuzendariak solasean aritu ziren, 
leporaino betetako entzunareto 
batean. Han bildu ziren Agustin 
Markaide, 2010etik karguan 
dagoena, eta haren aurrekoak: 
Constan Dacosta  (lehendakaria 
izan zena 1995 eta 2009 bitartean) 
eta gure lehenengo lehendakaria, 
Antonio Cancelo (1971 eta 1994 
bitartean). 

Horietako bakoitzak hainbat 
egoerari egin behar izan dio 

aurre etengabe aldatzen den 
errealitate baten barnean, baina 
hiruren xedea EROSKIren hasierako 
helburua mantentzea izan da beti: 
familien ongizatea eta gizartearen 
garapen jasangarria bultzatzen 
dituen eragile eraldatzailea eta 
garrantzizkoa izatea. Azken finean, 
EROSKI benetan garrantzitsua 
denaren alde egoteko lanean aritu 
dira beti: pertsonak eta haren 
ingurunea.

https://vimeo.com/396981730

Ekitaldiaren bideoa
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Gure iraganari, 
orainari eta 
etorkizunari buruz 
hitz egin zen 
Kontseilu Errektoreak 
mende-erdiko 
ibilbidea ospatzeko 
egindako bileretan.



Iñaki Ormaza

Jose Mari Larramendi

3. Esperientzia ahaztezina.

Hirugarren topaketan (ekainaren 
27an), EROSKIko gobernu-

organoetako kideak izan ziren 
omenduak: Pako Salegi, Kontseilu 
Errektoreko lehendakaria 1986 
eta 2003 bitartean; Iñaki Ormaza, 
Kontseilu Errektoreko idazkari 
teknikoa 1984 eta 1997 bitartean, 
eta Jose Mari Larramendi, 
Zuzendaritza Batzordeko kidea 
(1983-1994) eta Idazkaritza Nagusiko 
zuzendaria (1995-2007).

Hirurak alderdi askotan datoz 
bat, hiruren bizitzan zehar 

etengabeko ikaskuntza, arriskuak 
hartu beharra eta ezegonkortasuna 
izan direlako nagusi; izan ere, 
EROSKIren baitan burututako 
jardunean, bidea egiteke 
zegoen gehienetan. Momentuan 
ohartzen ez baziren ere, aparteko 
antolamendu-eredu baten 
oinarriak finkatu zituzten.

EROSKIn bizitakoa esperientzia 
ahaztezina dela diote. Bizitza 

profesional gogorra izan zuten, 
eta etxeko sukalderaino sartu eta 
lotarako orduak ere kendu zizkien, 
baina pasioz eta malenkoniaz 
gogoratzen dute. 

2. Kooperatiba gara.

Bigarren topaketa maiatzaren 
21ean egin zen, eta “50 urte 

beranduago, desberdintzen 
jarraitzen dugu: kooperatiba gara” 
izan zuen izenburutzat. 

Eguneroko kudeaketan eta 
funtzionamenduan gure nortasun 

kooperatiboak zenbaterainoko 
garrantzia duen ondo asko dakiten 
hiru belaunalditako ordezkariak 
izan ziren protagonistak. Felix 
Arroitajauregui 1971 eta 1996 
bitartean Zuzendaritza Batzordeko 
kide izan zenak eta Juan Carlos 
Azcargorta eta Arantza Uria 
Kontseilu Errektoreko kide ohiek 
kontatu ziguten nola gainditu 
zituzten garaiko erronkak, pertsonak 
oinarritzat hartzen dituen erakunde 
batean.

Gure izaera kontsumitzaile-
kooperatibarena da, eta, beraz, 

beste era batera jarduten dugu. 50 
urte hauetan, gure eredu kolektibo 
eta solidarioari esker iritsi gara 
honaino, beste edozein enpresa-
ereduk zehaztuko ez lituzkeen 
bideetatik eraman gaituelako.

Adore, konpromiso, pasio, lanordu 
eta prestakuntza pixka batekin, 

ezezagunari aurre egin eta garaiko 
merkatuaren eta enpresaren rol 
tradizionalei desafio egiten zien 
antolamendu-eredu disruptibo 
baten oinarriak ezarri zituzten.

Juan Carlos Azcargorta

Arantza Uria

Felix Arroitajauregui Pako Salegi

https://vimeo.com/397146901

Ekitaldiaren bideoa

Kontseilu Errektorearen omenaldiak
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Anton Kortazar

Amable Galache

5. Hazten jakitea.

Bosgarren topaketan (urriaren 
29an), haien rolen baitan 

EROSKI Taldearen hedapenean 
funtsezkoak izan diren hiru 
protagonista izan genituen. 

Hain zuzen ere, bosgarren 
topaketan parte hartu zuten 

honako hauek: Jose Ignacio 
Uribesalgo, zuzendari Ekonomiko 
eta Finantzarioa 1975etik 2006ra; 
Anton Kortazar, Sozietatearen eta 
Korporazioaren zuzendaria 1994tik 
2013ra, eta Amable Galache, 
Merkataritzako, Marketineko eta 
Berrikuntzako zuzendaria 1984tik 
2018ra.

Hiru protagonistek haien lanbide-
ibilbidean EROSKI Taldearen 

hazkunde etengabea eta frenetikoa 
bizi izan dute. Eta, esperientzia 
hartako zailtasunak eta erronkak 
aparte, ondorio berdina atera dute: 
hazten jakitea garrantzitsuagoa 
dela haztea baino.

4. Ausartak.

Kontseilu Errektorearen laugarren 
topaketako protagonistek 

erronka ugari gainditu zituzten 
haien bizitza profesionalean, eta  
EROSKIren historiako gertakaririk 
garrantzitsuenen buru izan ziren.

Irailaren 26ko jardunaldira 
bertaratu ziren Arantza Laskurain 

(Kontsumoko zuzendaria 1990 
eta 2010 bitartean), Jose Miguel 
Fernandez (Banaketa, Logistika 
eta Garapen Sailetako zuzendaria 
2011n erretiratu zen arte) eta Jesus 
Miñaur (Informatika Arloko burua 
1990etik 2013ra arte).

Bakoitzak bere eremutik, 
berrikuntzako proiektu 

garrantzitsuak zuzendu behar izan 
zituen. Horien artean, handienetako 
bat izan zen Elorrioko plataforma. 
Hain zuzen, plataforma logistikoaren 
prozesuetako batzuk zabaltzea 
eta automatizatzea izan zen haien 
erronka nagusietako bat. Proiektu 
guztiz berritzailea zen banaketaren 
sektorean, eta, zalantzarik gabe, 
sekulako erronka ere bai, 
informazio-sistemen eta kontsumo-
eremuaren alorretan.

Jose Miguel Fernandez

Jesus Miñaur

Arantza Laskurain Jose Ignacio Uribesalgo

https://vimeo.com/397147321 https://vimeo.com/397147536

Ekitaldiaren bideoa Ekitaldiaren bideoa

Kontseilu Errektorearen omenaldiak
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Maite Balanzategui

Jose Antonio Olamendi

7. Lan komertziala.

Kontseilu Errektorearen topaketen 
eta omenaldien zikloari amaiera 

emateko, lan komertziala izan zuten 
mintzagai. Jardunaldiari “Haragitan 
dena ematen” (“Toda la carne 
en el asador” gaztelaniaz) izena 
jarri zioten, haragiarekin lotuta 
egon baita hiru protagonisten lan-
ibilbidea EROSKIn.

Horri dagokiola, jakituria eta 
bizipenak partekatu zituzten, 

EROSKIren historia kontatu diguten 
jardunaldiei amaiera bikaina 
emanez: Gotzon Elizburuk, Erosketen 
eta Aliantzen zuzendari nagusiak; 
Maite Balanzateguik, Laguntzaile 
Tekniko Komertzialen arduradunak, 
eta Jose Antonio Olamendik, 
Produktu Freskoen Erosketa 
Zentraleko arduradunak. 

Haiei esker, haragia da 
gure dendetako produktu 

bereizgarrietako bat, eta, gure 
berezko marka, berriz, kalitatearen 
eta konfiantzaren adierazgarria. 

6. Eragile kooperatibista.

Azaroaren 28an izan zen 
seigarren topaketa, eta 

“Kooperatibaren eragilea 
eta bihotza” izenburupean,  
kooperatibaren antolamendu-
eredua nabarmendu egin 
genuen, bazkide-kontsumitzaileak 
eta bazkide-langileak kopuru 
berdinean ordezkatzen dituena.

Horretarako, gurekin izan genituen 
Emilio Cebrian Cecosako 

gerentea eta EROSKIren Gizarte-
zuzendaria 1989etik 2016ra, 
Ignacio Ruiz de Alegria bazkide-
kontsumitzailea eta 9 urtez (2009tik 
2018ra) Kontseilu Errektoreko idazkari 
izandakoa eta Dominique Thion 
EROSKIren Frantziako zuzendari 
nagusia. 

Hiru protagonistek EROSKIren 
kudeaketa-ereduaren 

sendotasunari proba egin zioten, 
baita mugez haraindi ere, eta 
bete-betean egiaztatu zuten 
ezinbestekoa zela bazkide-
langilearen eta bazkide-
kontsumitzailearen ikuspuntuak 
batzea, negozioaren ikuspegi orokor 
bat edukitzeko.

Ignacio Ruiz de Alegria

Dominique Thion

Emilio Cebrian Gotzon Elizburu

https://vimeo.com/397146000 https://vimeo.com/397147726

Ekitaldiaren bideoa Ekitaldiaren bideoa
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Istorio handiak istorio txiki askoren 
emaitza dira. Eta, EROSKIren istorioa 

denboran zehar mantendu izan 
diren pasio, lankidetza, sormen eta 
ahaleginaren emaitza da.

Gure istorioa kontatzeko modu 
asko genituen. Besteak 

beste, bazkide-kontsumitzaileekin 
elkarlanean, banaketaren 
abangoardian mantendu gaituzten 
unerik garrantzitsuenak gogora 
genitzakeen. Edota zifrak, errekorrak, 
sariak eta zenbat aldiz aitzindari 
izan garen aipatu. Haatik, ezinezkoa 
izango genuen gure ibilbidean 
aurrera egin proiektu bateratua 
egiteko konpromisorik ez balego.

Gure 50 urteko historiak milaka 
izen propio biltzen ditu, 

kooperatibaren bazkide ohienak zein 
bidea egiten jarraitzen dugunonak.

Bost hamarkada hauek ospatzeko, 
bazkideei haien bizipenak 

kontatzeko eskatu diegu. 
Horretarako, gune berria sortu dugu, 
kooperatibaren historia zirraragarrian 
zehar izandako bizipenak, 
pasadizoak eta esperientziak 
jasotzeko.

Aurkezpen-bideo honekin, bazkide 
guztiak proiektuan parte 

hartzera animatu nahi izan ditugu.

https://vimeo.com/399404933

50 urtetako 
bizipen 
ahaztezinak 

Esperientzia partikular 
guztiak ikusgai daude Gu 

Geu plataforman 3 kategoria 
hauetan sailkatuta, “Garen 
bezalakoak”atalean, lantaldean 
bizitako uneak bildu ditugu, eta  
“Maitasun osoz” izenekoan, berriz, 
EROSKIko langileen nortasuna 
erakusten duten uneak aukeratu 

ditugu. Ekintza solidarioak eta 
barne-lankidetza jasotzeko gunea 
da. Azkenik, “Aitzindariak” izeneko 
atalean, berritzaile edo aurrendari 
izan garen kasu horietan parte hartu 
duten pertsonei eta bizitako egoera 
bereziei buruzko kontakizunetarako 
tartea utzi dugu.

Bideoa
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50. urtemugako 
“mikro-kontakizunak” 
plataformaren bidez, 
EROSKIren istorioak 
biltzen dituen 
ehunka momentu 
ahaztezin partekatu 
nahi ditugu. 



Taldekako jolasa 
egin dugu, gure 
urtemuga era 
dibertigarrian 
ospatzeko: 
Atrivity aplikazioa.

Erronka 
botatzen 
dizut!
Atrivity-ko 
zinateke?

Zer egunetan sortu zen Eroski?

1/7
17

0 0

1968

1970

1969

Urriaren 21etik 26ra, EROSKI 
SCoop-eko eta Balearretako 

langileek EROSKIren 50 urteko 
historia zenbateraino ezagutzen 
duten erakusteko parada izan 
zuten. Horretarako, lankideei 
erronka jo zieten, Atrivity 
aplikazioaren bidez. 1.040 
pertsona baino gehiago 
erregistratu ziren, eta  62.000 
aldiz baino gehiagotan jo 
zuten erronka. Haien ezagutza 
guztiak baliatu zituzten, denda, 
negozio eta atal bakoitzean 
bizitako bitxikeria, gertaera eta 
unerik garrantzitsuenei buruzko 
480.000 galderari baino gehiagori 
erantzuteko. 

Proiektu bateratu batekin 
konprometituta gaude. Espiritu 

kooperatibo hori bete-betean 
islatu zen jolasean, eta, gainera, 
lantaldeen arteko konpromisoa 
eta kooperazioa bultzatu 
genituen. 

Izaskun Alonso,
Bazkide-langilea

Ana Garcia, 
Bazkide-langilea

Maite Larrazabal,
Bazkide-langilea

Romina Cantarelli, 
Bazkide-langilea

Juan Martin Martinez, 
Bazkide-langilea

Milaka istorio zirraragarri 
jaso ditugu. Emakume 

horiek abiapuntutzat hartuta, 
5 bazkiderekin bildu gara 
oroitzapen horiek konta 
diezazkiguten.

https://vimeo.com/396982776

Bideoa
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Emakumeen 
istorioak gogoan50



EROSKIn, garrantzitsua da 
guretzat emakumeak gogoan 

izatea, gustatzen zaigu kontatzen 
digutena, eta aintzat hartzekoak 
diren emakumeen aldeko 
apustu irmoa daukagu. Aurten, 
haien istorioek eredutzat balio 
izatea nahi dugu. Ausartak dira, 
inspiratzaileak, eta osasunarekin 
eta jasangarritasunarekin 
konprometituta daude. 

Ekainean, nekazaritza-munduan 
jaiotako, hazitako eta bizitako hiru 

emakume aurkeztu genituen. Izan 
ere, haien lanari eta ahaleginari 
esker, tokiko ekoizpenaren erreferente 
bihurtu dira: Arantza Eguzkiza, 
Euskadiko sagardoaren ekoizlea eta 
Elkartearen lehendakaria; Luisa Pablo, 
La Vicora marmeladen ekoizlea eta 
jabea, eta Raquel Sesma, AN fruta 
eta barazkien zentroko zuzendaria.

Uztailean, Miren Garmendia 
ezagutzeko aukera izan genuen. 

Haren lanbide-ibilbidea arrantzari 

lotuta dago, eta, gaur egun, 
Gipuzkoako Arrantzale Kofradien 
Federazioko zuzendari nagusia da. 
Abuztuan, Eva Lafraya, Valle de 
Rincon Transformazioko Nekazaritza 
Sozietatearen lehendakaria ezagutu 
genuen.

Irailean, berriketan egon ginen 
Paula Crespo Campo Grande 

Ospitaleko dietista-nutrizionistarekin 
eta Miguel de Cervantes Unibertsitate 
Europarreko irakasle-ikertzailearekin, 
eta, urrian, berriz, Melissa Gomez 
haur-nutrizionistarekin. Bestalde, 
azaroan, hizketan aritu ginen 
Carolina Peñalva, Aitiip ontzi eta 
paketatzeen arduradun eta Citruspac 
proiektuko koordinatzailearekin.

Urte amaieran, Cayetana Lopez 
Bizkaiko Elikagaien Bankuko 

arduradunarekin egon ginen. 
Emakume inspiratzailea da, eta 
pertsonen ongizatea lortzeko lan 
egiten du. 

Istorio 
eredugarriak

Alaba zaharrena nintzela-
eta, sagardotegiaren 
agintea hartzeko eskatu 
zidan aitak, ama hil zenean. 
Erronka izugarria iruditu 
bazitzaidan ere, ez nuen 
zalantza egin... Gogor lan 
egin genuen, eta Euskal 
Sagardoa Jatorri Deitura 
lortu ere bai... Dudarik gabe, 
gure aurrekoek egindako 
lanari zor diogu gaur egun 
honaino iritsi izana. 

Nekazariaren bizitza 
gogorra da... baina, 
Aragoi barruko eta 
kanpoko dendetan gure 
marmeladak ikustean, harro 
sentitzen gara... Tradizioari 
jarraikiz egiten ditugu gure 
marmeladak. Gogoan dut 
amonak basoko osagaiekin 
egiten zituela: fruta, 
azukrea (kontserbagarri 
naturala baita), eta limoi-
zukua, egostean tonua 
mantentzen laguntzen 
dion antioxidatzailea,         
alegia.

Arantza Eguzkiza,
Hornitzailea

Luisa Pablo, 
Hornitzailea

https://youtu.be/-doHMe6gBJE https://youtu.be/nHaAStUcmvg

Bideoa Bideoa
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50. urtemugan 
zehar, haien bizitzan 
eta lan-ibilbidean 
bidea urratzen 
duten emakumeak 
aurkeztu dizkizuegu.



Raquel Sesma, 
Hornitzailea

Jasangarritasunari lotutako 
espiritu eta balio horiek 
egon bazeuden, baina 
ez ziren nabarmentzen. 
Arrandegian erostean, 
ez zitzaizkion azken 
kontsumitzaileari 
transmititzen. Horregatik, 
MSC ziurtagiriaren 
alde apustu egin 
genuen. Nazioarteko 
jasangarritasun-ziurtagiri 
bat zela ohartu nintzen. 
Arrantzaleak orain hasi dira 
ziurtagiriaren abantailez 
ohartzen. Hasiera batean, 
ordea, ez zen erraza izan 
haiek konbentzitzea.

Bost urte neramatzan arlo 
horretan lanean EROSKIk 
hezurdun fruta-barietateen 
sasoia irailera luzatzeko 
proposatu zigunean. Lur 
garaiagoak bilatu behar 
izan genituen; urtebete 
behar izan genuen lursail 
perfektua lortzeko... Gauzak 
aldatzen ari dira, baita 
nekazaritzan ere. Zenbat 
emakume nekazari daude 
zona honetan? Hiru? Hara, 
kontuan izan orain arte ez 
zegoela bat bera ere!.

Txikitatik bi gehi bi lau 
direla irakasten diguten 
bezala, ondo jaten ere 
irakatsi beharko ligukete, 
haur osasuntsurik gabe 
nekez lortuko baititugu 
heldu osasuntsuak. 
Nutrizio-heziketa falta 
zaigu, erostean bereziki... 
Produktu osasungarriak 
izan behar dira guztietan 
aukerarik errazena, eta 
kontsumitzaileari eskura jarri 
behar zaizkio beti.

Miren Garmendia, 
Hornitzailea

Eva Lafraya, 
Hornitzailea

Paula Crespo, 
Nutrizionista

Sektore honetan, egiten 
duzuna gustatu behar 
zaizu... frutaren atzean 
lan, ahalegin eta sakrifizio 
handia dago... Produktu 
ekologikoa hobea da 
eta gutxiago tratatuta 
dago. Ekologiaren eta 
kalitatearen arteko oreka 
lortzeko, lan handia egin 
behar da. Etorkizuneko 
apustua da, baina 
ahalegin eta dedikazio 
handiak behar dira... 
Nekazariek gero eta 
prestakuntza handiagoa 
dute, eta lagungarria da 
hori.

https://youtu.be/6l_KnyyfUe4 https://youtu.be/2v4XSb_xumM https://youtu.be/tcCmSfqbnd0 https://youtu.be/dcb1amIaotY

Bideoa Bideoa Bideoa Bideoa

Istorio eredugarriak
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Melissa Gomez, 
Haur-nutrizionista

167 pertsonako 
taldea osatzen dugu, 
eta bakoitzak bere 
berezitasunak dituela. 
Ohartu naiz pertsona 
asko bakarrik dagoela, 
eta bakardade eta 
zailtasun horiek gurekin 
partekatu nahi dituztela. 
Ilusioa mantentzearekin 
konprometituta daude. 
Heltzen zaizkigun produktu 
guztiak bana daitezen 
laguntzen digute, eta 
horregatik uste dut 
Elikagaien Bankuari esker 
denak hazten garela. 

Zuku bat egitean, % 50 
hondakina da (oskolak, 
azalak, haziak). Urtero, 
tonaka hondakin metatzen 
da zabortegian. Citruspack 
proiektuaren helburua da 
amaierako hondakin horiek 
berrerabiltzea. Zuntzak 
dira, eta iturri naturaletatik 
datozen bioplastikoak 
ekoizteko erabili nahi ditugu, 
horiek sendotzeko. Horrela, 
gainera, sortutako botilak 
eta ontziak konpostatzeko 
zakarrontzi marroira 
bota ahal izango ditugu 
zuzenean.

Cayetana Lopez,
Boluntarioa

Carolina Peñalva, 
Ikertzailea

Haurrak izugarrizko 
iragarki-jasaren 
eraginpean daude 
etengabean, eta, sarritan, 
iragarkiek produktu horiek 
erostera animatzen dizuten 
marrazkitxoak, abestiak 
eta mezu mordoa dituzte... 
Noizean behin, familia 
batek honelakoak idazten 
dizkigu: “Nire haurra 
janari osasungarriarekin 
gozatzen hasi da, 
barazkiak jaten ditu”. 
Familia osoa aldatu da, 
elkarrekin.

Garrantzitsua da 
banatzaileek proiektu 
horietan parte har dezatela. 
Izan ere, baliteke zentro 
teknologikoek zerbait 
asmatu izana, baina, 
kontsumitzaileen artean 
hedatzen ez bada, 
alferrikako lana izango 
da. Kontsumitzaileek 
planetaren etorkizuna alda 
dezakete, keinu txikiak 
eginez; esaterako, erosketak 
egitean, ahalik eta modurik 
jasangarrienean jardutea. 
Keinu txiki horrekin, aldaketa 
handia lor daiteke.

https://youtu.be/F1y_Jx30HtI https://youtu.be/90OGPGa9JHM https://youtu.be/4wGkjTx0QaM
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Istorio eredugarriak
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Ekitaldia 
bazkide-kontsumitzaileekin58



Ekainaren 11n eta 15ean, 
topaketa irekia egin genuen 

Bilbon eta Donostian. EROSKIk 
Euskadin, Nafarroan, Errioxan eta 
Kantabrian dituen milioitik gorako 
kontsumitzaileek aukera izan zuten 
hara bertaratzeko.

Halaber, Prestamen Batzarrak 
antolatu ziren, eta bazkide-

kontsumitzaileek azken urteko 
proiektu nagusiak ezagutu ahal izan 
zituzten.

Bazkidearen 
Egun Handia, 
Bilbon eta 
Donostian

Bazkidearen Egun Handia 
da urteko ekitaldirik 

garrantzitsuena, bazkide-
kontsumitzaileekin batera 
ospatzen dugulako gure 
nortasuna. Bi arrazoi hauek 
egiten gaituzte berezi: batetik, 
kooperatiba izatea, eta, 
bestetik, gobernu-organoan 
bazkide-kontsumitzaileen eta 
bazkide-langileen kopuru 
berdina edukitzea. 

Bazkidearen Egun Handia 
hitzordu kutuna eta 

hunkigarria izan ohi da beti, eta 
2019an are bereziagoa izan da,  
50 urtez banaketa-merkatuko 
erreferente izatea ospatu 
baitugu.
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Batzar Nagusiaren 
bezperan, 
2.000 bazkide-
kontsumitzailek 
baino gehiagok 
50. urtemugako 
kandelak itzali 
zituzten. 



Ezinezkoa zen atzerabegirakoa ez 
egitea, eta hasierako uneak eta 

gure ibilbidean funtsezkoak izan 
diren gertaerak ez gogoratzea. 
Hala, kontsumo-ohiturek, produktuek 
eta dendek zer bilakaera izan 
duten aztertu genuen, eta, berriz 
ere, bazkide-kontsumitzailearen 
garrantzia azpimarratu genuen, 
EROSKI errealitateari lotuta 
mantentzen duelako, aldaketez 
ohartuz eta bezeroen eskaera berriei 
arreta emanez.

Bazkide-kontsumitzaileek zeregin 
garrantzitsua dute, eta, izan 

ere, misio historikoa eguneratzen 
lagundu digute oraintsu, EROSKIren 
10 konpromisoetan eta gure 
jarduerak zuzentzen dituen 
Estrategia Planean ikus daitekeen 
eran. 

Bazkide-langileen, bazkide-
kontsumitzaileen eta erreferentzia-

taldeen baterako hausnarketari esker, 
freskoak gure balio bereizgarrietako 
bat bihurtu dira, eta, horregatik, 
horien kontsumo osasungarria, 
arduratsua eta jasangarria bultzatu 
nahi ditugu bezeroen artean. 

Apustu egin dugu tokiko 
hornitzaile gehiagorekin 

kolaboratzearen alde, eta, horrez 
gain, denda-sarea “zurekin” eredura 
moldatu dugu, tokiko produktuak 
gehiago nabarmentzeko. 

Hitz batez, erabaki garrantzitsu 
horietan oinarrituta diseinatuko 

dugu etorkizuneko plana, eta, 
horretarako, ezinbestekoa izan 
da bazkide-kontsumitzaileen    
gidaritza.

Leire Mugerza, 
EROSKIko 
Kontseilu 
Errektoreko 
lehendakaria Eva Ugarte, 

EROSKIko 
Marketineko 
zuzendaria

Asun Bastida, 
EROSKIko Tokiko 
Produktuetarako 
zuzendari komertziala

Cristina Rodriguez 
Domingo, EROSKIko 
Jasangarritasuneko 
arduraduna

Bazkidearen Egun Handia, Bilbon eta Donostian
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2019ko Bazkidearen Egun Handia 
osatu zuten bi ekitaldietan, 

bazkide-kontsumitzaileekin 
elkarrizketa aberasgarria izateaz 
gain, musikarekin eta barre-
algarekin ospatu genituen gure 
urrezko ezteiak. 

Pilar Kaltzadak zuzendu zuen 
jardunaldia, eta, aurreko edizioan 

bezala, Eusko Jaurlaritzaren 
Erronka Garbia ziurtagiriaren pean 
eraman zen aurrera, ekitaldiaren 
ingurumen-jasangarritasuna 
bermatzea xede duen egitasmoa, 
alegia. 

Bestalde, ia barrez ito ginen, 
Carlos Latre umoristaren 

trebetasunaren poderioz. Demode 
Quartet taldearekin, entzunareto 
guztiak bat egin eta betiko kantak 
abestu zituen.

Bilboko Campos eta Donostiako 
Victoria Eugenia antzokietara 

joan ziren bazkide-kontsumitzaileek, 
ekitaldira bertaratzean, haien harri-
koskorra eman zuten Bilboko ACAMBI 
eta Donostiako Katxalin elkarteek 
bularreko minbiziaren eta minbizi 
ginekologikoaren ikerketetan, 
hurrenez hurren, sustatzen dituzten 
ikerketen alde. Izan ere, EROSKIk 
euro bana eman zien elkarteei, 
bertaratutako bazkide bakoitzaren 
izenean.

https://vimeo.com/396887088

Ekitaldiaren bideoa

Bazkidearen Egun Handia, Bilbon eta Donostian
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Bezeroa: 
“50 urte zurekin”66



50 urtez zure 
konfiantza eta 
konplizitatea 
izan ditugu

Guretzat oso garrantzitsua izan 
zen 2019. urtea. 50 urte bete 

dira 7 kontsumo-kooperatiba 
txikik gaur egun EROSKI izenez 
ezagutzen dugun proiektu berezi 
bati ekitea erabaki zutenetik. 
Proiektuan, kontsumitzaileak dira 
protagonistak, eta jasangarritasuna, 
tokiko produktuak eta ekoizleak eta 
osasuna haienganako konpromiso 
bilakatu dira. 

Une bereziak bizi izan ditugu 
elkarrekin, eta, horregatik, ospatu 

nahi ditugu “50 urte zurekin”. 
Hainbat istorio ditugu kontatzeko; 
esaterako: Alexen eta Anaren 
istorioa, gauzak horrela gertatzen 
direnean beti bueltatu nahi 
duzulako!; Carlos eta Cristinaren 
istorioa, gure dendetan elkar 
ezagutu zutela kontatzen baitziguten, 
eta baita Lucia eta Mari Carmenena 
ere. Hitz gutxitan, gurekin bidea 
egin eta haien konfiantza eta 
konplizitatea eskaini dizkiguten 
pertsona guztiei eskerrak emateko 
eta zoriontzeko urtea izan da.

Alex Ramos,
Bezeroa

Ana Martin,
Kutxa

Cristina Torres,
Bezeroa

Carlos Alonso,
Arrandegia

Mari Carmen Garcia,
Bezeroa

Lucia Ruiz,
Fruta-denda

https://youtu.be/l5PMGHffEwg https://youtu.
be/6jnpjXjFLSc

https://youtu.be/33xM--G8wII

Bideoa Bideoa Bideoa
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Bezeroekin ospatu 
dugu, haien 
konfiantzarik eta 
konplizitaterik 
gabe, ezingo 
genituzkeelako 
50 urte bete.



E ROSKIn iritzi diogu kalitatezkoa, 
osasungarria eta jasangarria 

den elikadura bermatu behar 
diogula gizarte osoari. Horregatik, 
sortu ginenetik zortzi urte baino 
igaro ez zirenean, hau da, 1977an, 
apustu garrantzitsuenetako bat 
egin genuen: EROSKI markako 
produktuak merkaturatu genituen, 
kalitaterik eta preziorik onenekin. 

D ata hoberik ez genuen 50. 
urtemuga baino, “50 urte 

zurekin” edizio berezian gure 
produkturik onenak merkaturatzeko. 
Era guztietako produktuak aukeratu 
genituen. Mokadutxoa hartzeko 

iberiko sorta, zainzuri-puntak, 
entsalada, hummusa, gazta 
eta atuna kristalezko potoan. 
Egunerokorako pentsatutako 
produktuak ere baditugu; adibidez, 
koloratzailerik eta kontserbagarririk 
ez daramaten EROSKI barazki-
kremak, atun-enpanada, zukurako 
laranjak eta adarreko tomateak. 
Uztartzeko, Arnalte ardoa 50. 
urtemuga Errioxa Jatorri Deiturako 
tempranillo barietateko ardo zuria 
eta hautatutako mahats-bilketako 
tempranilloa erabili genituen. 
Gozokiak ere ezin ziren falta: intxaur 
eta mahaspasa eta laranja eta 
txokolatezko txirikorda gozo-gozoak.

EROSKI club dugu 
bezeroenganako 

konpromisoaren adibide 
argietako bat; izan ere, 
bazkideek, aurrezteaz gainera, 
jardueretan, ekitaldietan eta 
tailerretan parte har dezakete, 
eta elikadura osasungarriari 
edo errezetei buruzko 
informazioa eskuratu. Gainera, 
haien iritziak eta iradokizunak 
biltzen ditugu. 

Urtemuga osoan zehar, “50 
urte zurekin” kanpainarekin 

eta markarik onenekin ospatu 
genuen urtea: deskontuak, 
sustapenak, eta zozketak   
hilero, urtebetez produktuak 
dohainik jasotzeko!.

50 urtez zure konfiantza eta konplizitatea izan ditugu
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Ez dago oparirik gabeko 
urtebetetzerik, eta, horregatik, 

hilero, ehunka sustapen eta 
zozketa egin ditugu EROSKI 
clubeko bazkideentzat: 500€ eta 
5.000€ bitarteko diru-zenbatekoak, 
esperientzia-sortak, milioika Travel 
Club puntu, Costa Dauradan 
egonaldiak, Karibera bidaiak, 
munduari itzulia eta Toyota C-HR 
hibrido bat ere. 700.000 bazkidek 
baino gehiagok parte hartu dute 
hilero, eta 1 milioitik gora izan dira 

apirilean, ekainean eta uztailean. 
Urrian, klubeko bosgarren urtemuga 
ospatzeko, Perura bidaia zozketatu 
dugu.  

Horrez gain, gure bezeroek milioika 
Travel Club puntu, patinete 

elektrikoak eta sari gehiago lortu 
ahal izan dituzte harraskatu 
eta irabazi jokoan, EROSKIko 
aplikazioaren errealitate areagotua 
funtzioan sartzearekin bakarrik. 

50 urtez zure konfiantza eta konplizitatea izan ditugu
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Bezeroarenganako harreman 
hurbila eta pertsonalizatua 

mantentzea lehentasuna da 
guretzat, haiek direlako gure 
baliorik garrantzitsuena. Haien 
fideltasunarekin suspertzen da 
gure enpresa. Harrituta eta esker 

onez erantzun ziguten  2019an 
zehar telefonoz zoriondu genituen 
bezeroek, guk bezala 50 urte 
betetzen zituztelako. Dendara 
hurbildu ziren, eta prest genituen 
hainbat sorpresa haientzat:  luncha, 
festa, eta, jakina, opariak ere bai!

EROSKI cluben Urrezko Txartela duten 
6.000 bazkidek  baino gehiagok 

parte hartu zuten 8 erosketa-
orgen zozketan, kuota-programako 
lau enpresa garrantzitsu eta  
historikoenen izenean. Orgak haien 
instalazioetan eman ziren gero.  

EROSKIn, familia ugariei 
laguntzeko erakundeekin 

kolaboratzen dugu eta urrezko 
bazkideei abantaila bereziak 
eskaintzen dizkiegu. Esaterako, 
HIRUKIDE elkarteak kupoi, 
deskontu, sustapen eta zozketa 
gehiago eduki ditu eskura: 
material didaktikoko sortak, etxeko 
eta puerikulturako ehun-gaiak eta 
baita Gabonetako saskiak ere. 
(12.000 eragin zuzen).

Gaixotasunetatik eratorritako 
behar bereziekin 

sentsibilizatuta gaude; hala 
nola zeliakia, alergiak eta 
elikadura-intolerantziak. 2018an, 
lankidetzarako hitzarmena sinatu 
genuen Euskadiko Zeliakoen 
Elkartearekin, eta 2019an, gure 
urtebetetzea haiekin ospatzeko 
nahian, glutenik gabeko 
produktuak zozketatu genituen. 
(4.300 eragin zuzen).

50 urtez zure konfiantza eta konplizitatea izan ditugu
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U dan, gure bezeroen artean 
milioika sari banatu genituen 50. 

urtemugaren harraskatu eta irabazi 
kanpainan. Ekainaren 6tik uztailaren 
31ra arte, 20 €-tik gorako erosketetan 
19,9 milioi harraskatu eta irabazi 
joko banatu genituen bezeroen 
artean, kutxatik pasatzean. Eta, 

harraskatu eta 3 produktu berdin 
ateraz gero, saria lortzen zuten 
zuzenean. Halaber, zigiluak moztu 
eta liburuxketan itsats zitzaketen, 
kopa, bainugelarako eskuoihal eta 
hondartzarako eskuoihal eta poltsa 
esklusiboak lortzeko.

Nobedadetzat, harraskatu eta 
irabazi jokoan, EROSKIren 

58.000 bezero inguruk QR 
kodea smartphone gailuarekin 
eskaneatzeko jokoan parte hartu 
zuten. 591.000 aldiz baino gehiagoz 
eskaneatu zituzten kodeak, eta 
100.000 sari baino gehiago irabazi. 

Halaber, CAPRABOren 12.000 
bezerok 78.000 aldiz jokatu zuten 

joko digital horretan. CAPABROk bere 
60. urtemuga ospatu du, 1959ko 
uztailaren 11n zabaldu baitzuen bere 
lehenbiziko supermerkatua.

50 urtez zure konfiantza eta konplizitatea izan ditugu
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Elikadura Eskolako 
topaketa78



Irailaren 20an egin zen EROSKI 
Fundazioaren Elikadura    

Eskolaren urteroko topaketa. 
Jardunaldiaren VIII. edizioa izan 
zen eta seniorrak izan ziren 
protagonista.

Adinekoen sektorea gero eta 
handiagoa da gizartean. 

EROSKIk biztanle-talde 
horrenganako interes berezia du, 
eta, horregatik, lehentasunezko 
arreta ematen dio.

Jardunaldia 
Europa Biltzar 
Jauregian, 
Gasteizen

T opaketara 400 bazkide 
eta bazkide-kontsumitzaile 

inguru bertaratu ziren, eta 
bizi-ohitura osasungarriak eta 
elikadura orekatua lortzearen  
garrantziaz mintzatu ziren 
oraingoan ere. Jardunaldian, 
helduaroa pasioz bizitzeko 
aukera zegoela transmititu nahi 
izan genuen; izan ere, zoriontsu 
izateko, berebizikoa da bizitza 
osasungarria eta aktiboa 
izatea.

Inaugurazio-ekitaldian, Juan 
Jose Aurrekoetxeak Eusko 

Jaurlaritzako Osasun Publikoko 
zuzendariak hitz egin zuen.

Ezkerretik eskuinera: Agustin Markaide, EROSKIko lehendakaria; Alex Rovira, idazlea eta ekonomialaria; 
Gabriela Uriarte, dietista-nutrizionista eta jardunaldiaren zuzendaria; Juan Jose Aurrekoetxea, Eusko 
Jaurlaritzaren Osasun Publikoko zuzendaria; eta Alejandro Martinez Berriochoa, EROSKI Fundazioko 
zuzendaria.
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Adinekoen osasuna 
eta ongizatea 
jorratu genituen 
izenburu honen 
pean: “Bizitza-pasioa. 
Heldutasun osoa 
eta osasuntsuaren 
sekretua”.



Honakoa azpimarratu zuen: “Urte 
hauetan guztietan, adineko 

bezeroek EROSKIrekin batera 
egin dute bidea eta gurekin hazi 
dira. Horregatik, garrantzitsua da 
guretzat aurten prestatzen ari 
garen jardunaldietan atal berezi 
bat haiei eskaintzea. Hartara, 
hainbat ekintza antolatu genituen 
EROSKIn: tailer tematikoak haien 
burua zaintzen, ingurumena 

errespetatzen eta haien ingurunea 
hobetzen ikasteko; bisitak tokiko 
ekoizleen instalazioetara eta 
zentro tematikoetara eta jarduera 
fisikoko tailerrak”.

Gure helburu bakarra 
herritarren osasuna eta 
ongizatea hobetzea 
da, eta, horrekin batera, 
kontsumo gero eta 
arduratsuagoa eta 
jasangarriagoa lortzea.

Agustin Markaidek eskerrak 
eman zizkien nutrizioaren, 

psikologiaren eta osasunaren 
alorreko profesionalei, jardunaldira 
etortzeagatik. “Aurten, 50. urtemuga 
ospatzen dugu EROSKIn. Ibilbide 
honetan, argi geratu da zein 
den gure helburua: bazkide-
kontsumitzaileen eta herritarren 
ongizatea, osasuna eta bizi-
kalitatea hobetzea”.

Adinekoen beharrak kudeatzea 
da EROSKIk osasunarekin 

eta jasangarritasunarekin lotuta 
hartutako konpromisoetako bat. 
Alejandro Martinez Berriochoak, 
EROSKI Fundazioko zuzendariak eta 
Soziologian, Kontsumo Joeretan eta 
Komunikazioan adituak, aurkeztu 
zituen Fundazioak martxan dituen 
ekimenak bizitza osasungarriagoa 
izaten laguntzeko. https://youtu.be/PCS2KDr46xQ

Ekitaldiaren bideoa

Jardunaldia Europa Biltzar Jauregian, Gasteizen
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Gabriela Uriartek, dietista-
nutrizionista eta telebista-

aurkezleak, zuzendu zuen ekitaldia. 
Edurne Jimenezek, Athlon 
SCoop-en osasun-programen 
arduradunak azaldu zuen zeinen 
garrantzitsua den ariketa fisikoa 
egitea bizitzako etapa horretan. 
Alex Rovira zortzi milioi liburu baino 
gehiago saldu dituen idazle eta 
ekonomialaria da, eta alaitasunari 
buruzko hitzaldi batekin ekin zion 
jardunaldiari. Halaber, mahai-
ingurua egin zen,“Heldutasun 
osoa eta osasuntsuaren gakoak” 
izenburupean. Amaierako hitzaldian, 
Emilio Sola jaunak, Arabako Foru 
Aldundiko Gizarte Politiketako 
sailburuak parte hartu zuen. 

Ekitaldiaren baitan, EROSKI 
Fundazioak bertaratuen artean 

aurkeztu eta banatu zuen “Bizitza-
pasioa. Heldutasunean bizitza 
osasungarria izateko estilo-gida 
praktikoa” liburua. Adinekoen 
emozioek eta sentimenduek 
osasunean zenbateraino eragiten 
duten eta elikadura eta ariketa 
fisikoa egitea zeinen garrantzitsuak 
diren jorratzen du. 

EHUko irakasle adituek idatzi dute; 
besteak beste, Marta Arroyo, 

Euskal Herriko Unibertsitateko 
Farmazia Fakultateko Farmazia eta 
Elikagaien Zientziak Saileko Nutrizioa 
eta Bromatologia Arloko irakaslea. 
Bera arduratu zen jendaurreko 
aurkezpena egiteaz. 

Jardunaldia Europa Biltzar Jauregian, Gasteizen

https://www.escueladealimentacion.es/sites/default/files/biziestiloengidapraktikoa.pdf

Deskargatu liburua
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Ekitaldia 
hornitzaileekin86



EROSKI aipatzean herriarekin 
konprometitutako enpresa 
bati, errotutako enpresa 
bati, buruz ari gara   
hizketan.  

Oroimenean gordetzeko gau bat. 
Urriaren 22an, hornitzaileekin 

batera ospatu genuen                     
50. urtemuga; izan ere, betidanik   
izan dugu lankidetza-harreman 
estua haiekin.

Afaria antolatu genuen 
okasiorako, Eneko Atxa 

sukaldariaren laguntzarekin. 250 
hornitzaile bildu genituen, eta Juan 
Mari Aburto Bilboko alkatea ere han 
izan zen. 

Afaria 
Euskalduna 
Jauregian, 
Bilbon

Ezkerretik eskuinera: Ignacio Larracoechea, PROMARCAko lehendakaria; Mikel Larrea, EROSKIko 
zuzendari nagusia; Javier Campo, AECOC Kodifikatze Komertzialerako Espainiako Elkarteko 
lehendakaria; Agustin Markaide, EROSKIko lehendakaria; Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea; Beatriz 
Santos, EROSKIko zuzendari komertziala; eta Mauricio Garcia Quevedo, FIAB Elikagai eta Edari 
Industrien Espainiako Federazioko zuzendaria.
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Bost Michelin 
izar dituen Eneko 
Atxa sukaldaria 
protagonistatzat 
izan zuen ekitaldi 
gastronomikoarekin, 
gure hornitzaileak 
omendu genituen.



Jasangarritasunarekin dugun 
konpromisoa betez, Eusko 

Jaurlaritzaren Erronka Garbia 
proiektuaren baitan antolatu 
genuen ekitaldia, ikuskizunaren 
plangintzan, diseinuan eta 
antolakuntzan ingurumen-
hobekuntzak sartzea eta 
ingurumen-emaitzak monitorizatzea 
ahalbidetzen dituen metodologia 
erabiliz.

Topaketan, elkarrekin eraikitako 
historiaren une nagusiak 

ekarri ziren gogora. “Harremanak 
lankidetzaren ikuspegitik jorratzen 
ditugu beti. Izan ere, EROSKIren 
funtsezko balioetako bat da, 
eta baliabidea ere bai, balioa 
era jasangarrian sortu nahi 
bada”, baieztatu zuen Agustin      
Markaidek.

Gure zuzendari komertziala, 
Beatriz Santos, etorkizuneko 

erronka berriei buruz aritu zen 
hizketan. Ziurtasun osoz erantsi 
zuen, ordea, gaindituko ditugula, 
beti egin izan dugun bezala. 
“Historia elkarrekin eraikitzen 
jarraitu nahi dugu. Etorkizunean  
erronka  berriak izango ditugu, 
eta, ezinbestean, gaitasun berriak 
eskuratu beharko ditugu. Eragin 

handiko erronkei egin beharko 
diegu aurre, elkarrekin jardunez 
eta guztion gaitasunak ahalik eta 
gehien aprobetxatuz, gero eta 
gehiago exijitzen digun gizarte 
batean pertsonen emozioekin 
bat egiteko. Aurrera goaz gero 
eta erabakigarriagoak diren 
gaietan ulermen eta konpromiso 
handiagoak eskatuko dizkigun 
etorkizun baterantz”.
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Gure helburu bakarra 
herritarren osasuna eta 
ongizatea hobetzea 
da, eta, horrekin batera, 
kontsumo gero eta 
arduratsuagoa eta 
jasangarriagoa lortzea.

Gauaren amaieran musika 
izan zen protagonista. Mikel 

Erentxun artista eta kantautore 
donostiarrak amaiera bikaina eman 
zion ekitaldiari, denak zutiarazi 
zituen emanaldi bikainarekin. 
Aurreko etapetako abesti ezagunak 
eta sortu dituen azken obrak 
maisuki jo zituen.

Eneko Atxak proposamen 
gastronomiko zirraragarria, 

zaporetsua eta prestua egin zuen. 
Jatorriari eta jasangarritasunari 
lotutako sukaldaritza natural eta 
berritzailearekiko duen grina argi 
erakutsi zuen. EROSKIn guztiz 
konprometituta gaude balio 
horiekin.

Sukaldari bizkaitar prestigiotsuak 
planeta jasangarriagoa lortzea 

du xede, tokiko ekoizleekin 
elkarlan estuan arituz eta tokiko 
produktuaren kontsumoa sustatuz. 
Ildo horretatik, nazioarteko 
aitorpena jaso du, gastronomiaren 
bidez gizarte jasangarriagoa, 
osasungarriagoa eta justuagoa  
bultzatzeko ahalegin guztiengatik.

https://vimeo.com/369639696

Ekitaldiaren bideoa
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Sukaldaritzako 
ekitaldia94



E sperientzia gastronomikoan 100 
pertsona inguruk parte hartu 

zuen; besteak beste, erakundeetako 
eta bizitza soziokulturaleko 
ordezkariak, hornitzaileak, elkarteak 
eta aditu gastronomikoak.

Azaroaren 22an, Joxe Mari 
Aizegak, BCCren zuzendari 

nagusiak, EROSKI zoriondu zuen 
eta Basque Culinary Center-en 
patronatuan sortu zenetik bertan 
izandako partaidetza gogora  
ekarri.

Atzerabegirako 
gastronomikoak 60ko 

hamarkadan egin zuen 
lehenengo geraldia.
Janaurrekoak inspiraziotzat 
izan zituen euskal baserri 
tradizionala, taloen salmenta-
postua eta produktuen jatorria. 
Landarekin lotutako ikuspegia 
izan zuen oinarri, modernitatetik 
aldenduta, eta, hala, txistorraz, 
txangurruz eta untxiz betetako 
taloak eskaini ziren.

Bazkaria 
Basque 
Culinary
Center-en, 
Donostian

EROSKIren bi ezaugarri 
azpimarratuko 
nituzke: batetik, tokiko 
produktua eta euskal 
kultura gastronomikoa 
babesten dituela, eta, 
bestetik, kontsumitzaileak 
informatzeaz arduratzen 
dela.

Ezkerretik eskuinera: Mikel Larrea, EROSKIko idazkari nagusia; Isabel Muela, Eusko Jaurlaritzaren 
Turismo eta Merkataritza sailburuordea; Vicente Atxa, Mondragon Unibertsitateko errektorea; Agustin 
Markaide, EROSKIko lehendakaria; Arantxa Tapia, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako 
sailburua; Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia; Eneko Goia, Donostiako alkatea; Itziar Gomez, 
Nafarroako Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumeneko kontseilaria; eta Joxe Mari Aizega, Basque 
Culinary Center-en zuzendari nagusia.
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50. urtemugako 
ekitaldiei amaiera 
emateko, omenaldia 
egin zitzaion azken 
bost hamarkadetako 
elikaduraren 
historiari.



Jose Antonio Yelak, EROSKIko 
Kanpo Harremanetako 

zuzendariak, aurkeztu zuen menua, 
eta gogoratu zuen duela 50 urte 
kooperatiba sortu zenetik, gauza 
asko aldatu direla. Izan ere, 
bezeroek beste kezka batzuk dituzte,  
eta, hortaz, behar horiei beste modu 
batera erantzun behar diegu. 

Agustin Markaidek azpimarratu 
zuen gaurko gizarteak “elikadura 

osasungarria eta kontsumo 
jasangarria exijitzen dituela, eta 
bi eskaera horiek kontuan hartu 
behar ditugula nahitaez. Enpresak 
egoera berrira egokitu behar gara, 
herritarrekin komunikatzeko era 
berriak bilatu eta konpromisoz 
jardun behar dugu, haiek nahi 
duten norabidean”.

50. urtemugari amaiera emateko, 
BCC-ko instalazioetan dastatu 

genuen menua elikaduraren eta 
EROSKIren bilakaeraren isla izan 
zen.  Menua bost platerez osatu 
zen: gure berrogeita hamar urteko 
historia egituratu duten zapore eta 
lan egiteko modu bakoitzeko plater 
bana.
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https://vimeo.com/375517871

Ekitaldiaren bideoa

Bazkaria Basque Culinary Center-en, Donostian



Hainbat sukaldari entzutetsuk sortu 
zituzten gure ibilbide historikoa 

islatzeko platerak: Carolina Sanchez 
(Logroñoko Ikaro jatetxea) eta Gorka 
Txapartegi (Hondarribiko Alameda 
jatetxea) eta Rafa Gorrotxategi 
Tolosako gozogilea. Horrez gain, 
haiekin batera, BCCren sukaldariak 
eta irakasleak aritu ziren lanean.

Euskal sukaldaritza berriak 
mugimendu urratzailetzat 

izandako rola inspiraziotzat hartuta, 
70eko eta 80ko hamarkadetako 
elikadura irudikatu zen “Bakailao-, 
aza- eta patata-entsalada” 
platerarekin. 

90eko hamarkadan, 
globalizazioak eta kultur 

trukeak gastronomia aberastu 
zuten, hainbestean, ezen fusioa 
moldatutako tradizio-eredu baten 
zati bilakatu zen. Hala, “Erreboilo 
maitoa” izan zen proposamena.

Modernotasuna eta berrikuntza 
izan ziren nagusi 2000ko 

hamarkadan. Hainbat korrontek 
(gastronomia molekularrak, kasu) 
benetako iraultza eragin zuten 
joeretan, baina tokiko produktuak 
bere nortasuna mantendu zuen. Eta 
hori guztia argi islatu zuen “Txerri-
lepapea teknika japoniarrekin eta 
patata morearekin” platerak.

Menuari amaiera bikaina 
emateko, “Sagar errea 

eta mamia” dastatu genuen. 
Azkenburukoak nortasunik peto-
petoena esklusibo bilatzeko nahia 
azpimarratzen duen aro garaikidea 
gogorarazi zuen. 
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Bazkari 
gastronomikora
bertaratutakoak

100

Ekitaldi 
instituzionaletara 
bertaratutakoak

12.000+
Azoka 
gastronomikoetara 
bertaratutakoak

15.500+

Elikadura 
Eskolara  
bertaratutakoak

400

Hornitzaileekin 
egindako 
ekitaldira 
bertaratutakoak

250

Bazkidearen 
Egun Handian 
parte hartu 
dutenak

2.000

Langileekin 
egindako 
ekitaldietan 
parte hartu 
dutenak

1.260+

Liburuan 
parte hartu 
dutenak

70+

parte-hartzaile 
EROSKI
cluben
jardueretan

7,9 milioi+

50. urtemuga

EROSKIn, eskerrak eman nahi dizkizuegu 
50. urtemugako jardueretan lagundu eta 

parte hartu duzuen guztioi.

zenbakitan



Urriaren 24an egin zen Laboral 
Kutxa DEIA Hemendik Sarien XII. 

edizioa, Zornotzako Aretoan, eta 
EROSKIk Bizkaia Saria jaso zuen bere 
berrogeita hamargarren urtemugan. 
Sarien helburua da Durangaldeari 
hazten laguntzen dioten enpresek, 
elkarteek eta erakundeek abiatu 
eta garatzen dituzten ekintzak 
aitortzea. 

Laboral Kutxa DEIA 
Hemendik Sariak 

Bizkaia Sarean  

Azaroaren 18an,  Bizkaired-ek 
(Bizkaiko enpresa elkarteak 

sarean) EROSKIri saria eman zion 
50 urte betetzeagatik, Bilboko Euskal 
Museoan egin zen "Bizkaia Sarean" 
Enpresa sarien IX. edizioan. Sari 
berezi horrek, haien eremuetatik 
jardunez, Bizkaiko garapenaren eta 
aurrerapenaren aldeko lan handia 
egin duten enpresak, eragile sozialak 
edo erakundeak aitortzen ditu.

Sarituak 
izan gara

50. urtemugaren 
laburpen-bideoa

https://vimeo.com/397385800



Eskerrik asko zuri
EROSKIren 50 urteak ospatzea erabaki 
genuenean, bost hamarkada hauetan 
gure historian parte hartu dutenei 
ahotsa ematea izan zen gure helburua. 
Horregatik, erabaki genuen istorio horiek 
guztiak jasotzen dituen ospakizun-
egitaraua diseinatzea. Eskerrik asko 
ekintzetan parte hartzeagatik. Aukera 
bikaina eman digute familia honen kide 
diren pertsona guztiekin elkartzeko, eta, 
bide batez, beste bost hamarkadatako 
ibilbidea eraikitzeko. 


