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Dokumentu honek azken urteetan Euskal Herriko kultur jardunaren baitan Azpeitiko Sanagustin 
Kulturgunea Kooperatiba Elkarteak izandako sorrera eta bilakaeraren gako nagusiak biltzen ditu.



Kokapena
Egitasmo honen bihotza Azpeitian kokatzen da. Euskal Herrian, Gipuzkoako lurraldean dagoen 
herri bat da, Urola Erdia eskualdeko herri nagusia. Azpeitiak 15.000 biztanle eta eskualdeak 33.000 
biztanle ditu. Betidanik kultur dinamika bizia izan duen herri bat da eta euskararen erabilera 
handiagatik ezagutu izan da, besteak beste. Egun, euskarazko kulturgintzaren erreferente bat da 
azken urteotan izan duen bilakaera dela eta. 

Herriko kultur eragileok, 2006tik eginiko lanari esker, bertako kultur jarduna modu berri eta 
dinamiko batetan artikulatu dugu, aldi berean administrazioarekiko harreman molde desberdin 
bat sustatuz. Herritik hasi eta Euskal Herri osora barreiatu den kultur kudeaketa eredu parte 
hartzaile berri bat garatu dugu.



Ereduaren balioak eta lan ildoak 

Balioak

Haseratik garbi izan ditugu egitasmoaren giltzarri eta itsasargi izan diren balioak. Etengabe hazten 
eta zabaltzen joan da gure egitasmoa, baina hala ere beti oinarriak balio etiko jakin batzuetan ongi 
sustraitzeaz arduratu gara. Honek, bilakaeran zehar, iparra garbi edukitzea eta pausu garrantzitsu 
bakoitza  norabide egokian eman ahal izatea bermatu digu.

Honakoak dira gure balioak elikatzen dituzten ezaugarri nagusiak:

> Dinamikoa, parte-hartzailea, zabala, herriko taldeen, beste eragileen eta sortzaile berrien 
plaza.

> Izaera guztiz soziala, balore eta balio finko konkretuekin gizartean kulturaren bidez 
bestelako eredu bat zabaldu nahi duena.

> Kulturaren lanketa integrala. Kultur eskaintza aberatsa nahiz sormena eta transmisoan 
sakontzeko kultur proiektu anitzak lantzen dituena.

> Autonomia eta elkarlanaren arteko oreka ardatz. Ahalmen ekonomiko propioaren, eta 
gizarte eragile desberdinen elkarlanaren bidez kultur ahalmena garatzea.

Euskararen gunea eta euskaltzaleen topalekua. Euskarazko kultur espresioen plaza eta herri 
nortasuna eraikitzeko tresna.

Bide-orri horrekin eta  gure beharrei erantzunez neurrira egindako proiektu zabal bat jarri genuen 
abian. Geure eredu propio bat osatzean kontuan izan ditugu ezaugarri bereizgarriak, lortu nahi 
genuen kalitatea eta lurraldean izan zezaken garrantzia estrategikoa. Bertatik, Azpeititik eta 
eskualdetik sortua, Euskal Herriari begira.

Aipatu balioak modu antolatu batean lantzeko garrantzia eman diogu modu teoriko nahiz 
praktiko batean egin beharrak ongi taxutzeari eta gure jardunari zentzua ematea. Proiektuaren 
egunerokotasunean parte hartzen duen orok jarraibideak ongi barneratuak izatea eta lantaldeak 
norabide berdinean arraun egitea ezinbestekoa da.



Osotasuna, orekak eta lau eremuak.

Gure jardunean hasieratik garbi izan dugu kulturaren ikuspegi zabal eta oso bat izan behar genuela. 
Gustagarriago edo ikusgarriago suertatu daitezken adierazpideetatik hasi eta lanketa sakonagoa 
eskatzen duten jardunetaraino, guztiak landu eta zaindu behar ditugu. Diziplina desberdinei so 
egin, modu tradizionalenen nahiz korronte garaikideen erakusleihoa izan eta urteetako ibilbidea 
duten egileei zein sortzaile berriei plaza eskaini.

Gainera, herrian zein eskualdean dagoen bestelako kultur jarduna kontuan izan eta nolabaiteko 
oreka bilatzeko ardura ere gure egin dugu. Horrela, genero, adin, espresio eta bestelako ikuspegien 
dendua bilatu nahian aritzen gara.

Bestetik, kultur jarduna apur bat ordenatu eta eskaintza zein proiektuak lerrokatzeko lau eremutan 
sailkatzen ditugu:

> Hitza: ardatzean hitza daukaten adierazpide eta kultur jardunez ari gara.  Ahotik orrira, 
begitik belarrira, hitzak har dezakeen edozein forma edo adierazpide. Literatura, bertsolaritza, 
itzulpengintza izan litezke batzuk. Gure hitza euskara da, gure kultura eta nortasuna josten duena, 
hitza bere osotasunean hartu eta lantzea da xedea. Ohikoaren ohikoz ikusezin bihurtu da hitzaren 
ahala, bere xumean gure eguneroko bizitza egituratzeko daukan gaitasuna. Hitzak ekintzak dira.

> Irudia: bizi gaituen mundua idazteko behar diren grafia guztiei jarri nahi diegu begia. Irudiak 
dena hartu du aspaldian: dena da irudia, eta denean dago. Irudiak sortzea inoiz baino errazagoa 
da, auskalo zenbat egiten ditugun egunero, ohartu gabe; prozesua azkarra da, automatikoa kasik. 
Bideoak, marrazkiak, argazkiak, graffitiak edo eta irudikatu ahal dugu edozerk izan dezake lekua. 
Irudiaren barrunbeetan arakatzeko, hankaz gora jartzeko, mundua bere horretan emango duten 
irudiak baino irudia bere horretan emango duen mundu bat egiteko.

> Gorputza: gorputza da arte bizien muina eta arrazoia, gorputza eta honek berekin dakarren 
guztia: bere mugimendua, bere indarra, bere formak, bere adierak, bere kontraesanak, bere 
luzapenak, bere hustasunak, bere espazioak, bere bakardadeak eta bere kolektibitateak, bere 
ezkutukoak eta bere agerikoak. Arte bizi horien baitan biltzen dira antzerkia, dantza, zirkua, 
clowna eta bestelako hainbat proposamen eszeniko. Adierazpide guzti hauek arte plastikoekin, 
ikus arteekin eta idatzizkoekin nahasten diren lekuan hausten dira oholtzaren mugak eta guk 
lekua eman nahi diegu.

> Soinua: Soinuaren ezaugarririk ederrenetakoa mugarik behar ez izatea da, markorik eza. Soinua 
hor dago, gertatu egiten da eta soinu gertakarien aurrean, entzuteaz gain aditzea proposatzen 
dizugu, tentuz erreparatzea. Belarriek betazalik ez dute eta soinuak dira gugana etortzen direnak, 
arreta eskatzen digutenak. Musikaren soinu mugetatik haratago inguratzen gaituen hotsen oihan 
bat dugu arakatzeko. Soinuzko memoria, musika esperimentala, ikerketa, soinu instalazioak, 
hotsen antropologia, soinuaren kultura eta pedagogia… hamaika entzuteko jaioak gara. Soinuaren 
izate desberdinen kontzientziaz ikasi eta gure ingurua beste belarri batzuekin entzunez sortzeko 
aukera dugu.



Sormena, transmisioa, ikusgarritasuna 

Kulturaren lanketa integrala egiteak berau artikulatzen den une eta modu desberdinetan arreta 
jartzea eskatzen digu. Hori lortzera bidean, hiru lan-norabide ezarri genituen kultur eskaintza eta 
proiektuak lantzerako garaian:

> Sormena: ideia eta sentsibilitate desberdinei bide ematea behar-beharrezkoa da kultura 
etengabe arnasberritu eta bizirik izateko. Lanketa horien bideei erreparatu eta prozesuei 
garrantzia ematea nahi dugu. Lurra landu, erein eta ureztatu. 

> Transmisioa: kultur jardunak dituen balore, bereizgarri eta aberastasunak eskuz-esku hartu eta 
emateak arduratzen gaitu. Norantza orotan jakintza partekatu eta ukiezina diren balio garrantzitsu 
horiek belaunaldi desberdinetan zehar barreiatzea nahi dugu, iragana eta oraina etorkizunari 
zentzuz josteko.

> Ikusgarritasuna: sortu eta transmititu nahi dugun horri eskaini beharreko oholtza edo 
erakuslehiorik egokiena eskaintzea. Herriratu eta jendartean oiartzuna izan dezan behar dituen 
bitartekoez ornitzea, partekatzea, zabaltzea. Ikusgarri egitea, alegia.

Parte-hartzea, elkarlana eta ehuntzea

Eredu hau sustengatzen duten ezinbesteko elementuak parte-hartzea eta elkarlana dira. Horiek 
gabe egitasmoak ez du zentzurik, horiek gabe ezinezkoa litzateke urratu dugun bide emankorra 
egitea. Horregatik proiektua bizi-bizi mantentzen duten parte-hartze dinamikak ditugu beti 
oinarrian: 

> Hasieratik eta bilakaera guztian zehar izan diren pausuetan:
     * 2006an kultur dinamikako talde eta norbanako ororen parte-hartzearekin eta adostasunarekin 
osatu zen Apeitiko Kultur Mahaia.
   * 2011ean Sanagustin kulturgunearen proiektua eta kooperatibaren eraketa Azpeitiko Kultur 
Mahaiko nahiz bestelako eragile anitzen parte-hartzeari eta babesari esker gauzatu zen. 
   * 2014an Soreasu Antzokiaren kudeaketarako proiektua Azpeitiko Kultur Mahaiko kide guztien 
parte-hartzearekin osatu zen.
    * 2016an Dinamoa Sormen Gunearen proiektua 
    * Etengabeko parte-hartzea eta lankidetza urte osoan zehar eragile ororekin. 

> Egun kooperatiban sistematizatuta ditugun parte-hartze elementuak:
    * Kultur eskaintza bideratzeko: eskaera orria, post orria, iradokizunak. 
    * Komunikazio parte-hartzailea: barne komunikazio tresnak, buletinak... 
    * Kultur programazioa lantzeko: arlokako lan taldeak (programazioaren %83a). 
         *Proiektuetako lantaldeak: eremuzka (hitza, irudia, soinua, gorputza) eta proiektu zehatzetakoak. 
    * Batzar parte-hartzaileak gune irekien formatuetan.

> Herriko, eskualdeko nahiz Euskal Herriko eragile desberdinekin lankidetza:
    * Kultur eragileak
    * Gizarte eragileak
    * Eragile ekonomikoak



Ehuntzea, eragileen harreman sare anitz bat osatzea da gure jardunaren ondorio zuzen aberats eta 
eraginkorrenetakoa. Haseran, batik bat programazioaren lanketan zentratuta egin genuen. Azken 
urteotan, berriz,  sormen eta trasmisio proiektuen arira nahiz gure eredua azaldu eta hedatzeko 
egin ditugun hainbat eta hainbat hartuemanen bueltan egin dugu lanketa hau:
> Eskualdeko hainbat eragilerekin.
>Euskal Herriko herrietako ordezkariekin (ehundik gora).
> Euskal Herriko kultur eta gizarte eragileekin.
> Sormen gune desberdinekin eta han hemenkako sortzaileekin.
> Administrazio publikoarekin (Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza).



Egitura eta baliabideak

Ereduaren ezaugarri nagusienetako bat egituran bertan datza. Proiektuaren garapenerako 
ezinbestekoa izan da balioak praktikan jarriz komunitate oso bat artikulatzea ahalbideratzen 
digun antolaketa modu bat izatea. Honakoengatik ezaugarritzen da gure egituraketa: 
 
> Orizontaltasuna handia izatea organu eta parte hartze eremu desberdinen artean.
> Etengabeko parte-hartzea bermatzea pausuak modu kolektiboan erabaki eta emateko.
> Komunitatea saretzearen garrantzia beti presente izatea; herritik, herriarekin eta herriarentzat  
egiten den kultur proiektu bat delako. 
> Inguruko beste eragile kultural, sozial eta ekonomikoekin elkarlana sustatzeko konpromisoa.

Hitz bitan esanda, parte hartzearen bitartez parte izatera iristea da gure egituraren etengabeko 
erronka.

Egitura

Oinarrian, herriko kultur dinamikak osatzen duen bilgune zabal bat dugu, Azpeitiko Kultur 
Mahaia. Bertan adosten dira proiektuak, asmoak, kudeaketa planak eta oro har hartu beharreko 
norabidearen zertzelada nagusienak. Eguneroko jarduna osatzeko, Azpeitiko Kultur Mahaiak 
sortutako Sanagustin Kulturgunea Kooperatiba Elkartea dugu. Honek, aurrez adostutako lan 
ildoak jorratzen ditu eta eguneroko erronkei egiten dio aurre. Mahaia da burua eta kooperatiba 
da tresna. Bi elementu osagarri dira, egunerokotasunean bat egiten dutenak, izaera soziala eta 
profesionala uztartzen dituztenak.

Azpeitiko Kultur Mahaia
Izaera:
Proiektua orokortasunean zaintzeaz eta lan ildo nagusiak zehazteaz arduratzen den bilgune 
zabala da. Horretarako, Talde Eragilea eta batzarrak ditu.

Azpeitiko Kultur Mahaiak honako osaera du:
> Herriko 22 kultur taldeak.
> Udal gobernuko taldeak.
> Teknikariak. Udal kultur teknikaria eta Kultur Mahaiko teknikaria.
> Kooperatibako langileak.
> Norbanakoak. Kultur Mahaiak 380 bazkide ditu.



Sanagusin Kulturgunea Kooperatiba Elkartea

Izaera:
Sanagustin Azpeitiko Kulturgunea Kooperatiba Elkartea izaera guztiz soziala duen, irabazi asmorik 
gabekoa kooperatiben da.
 
Lantaldea:
> 28 langile ditu.
> Horretaz gain, unean uneko langile laguntzaileak.
> Langileak hartzeko politika bat du kooperatibak eta lan hitzarmen propioa.
> Langile guztien adostasunarekin landutako Estilo Liburua du.

Egun, Kooperatibak hiru bazkide mota ditu:
> Bazkide erabiltzaileak: Kultur Mahaiko Taldeak.
> Bazkide langileak: Kooperatibako langile bazkideak.
> Bazkide kolaboratzaileak: Norbanako bazkideak (Kulturzale).

Bazkide mota bakoitzaren boto portzentaia honakoa da:
> Bazkide erabiltzaileak: botoen %49a.
> Bazkide langileak: botoen %18a.
> Bazkide kolaboratzaileak: botoen %32,99a.
 
Kooperatibaren organu nagusiak:
> Batzarrak: urtean zehar modu desberdinetako seibat batzar (Gune irekiak, talde dinamikak, 
ohiko batzar formatuak…).
> Artezkaritza Kontseilua: kulturgintzaren bueltan dabiltzan norbanakoez osatua, guztiz parekidea 
da, bi astean behin biltzen da. Kooperatibaren organu gorena da.
> Kontseilu Soziala: langileen bilgunea, langileak osotasunean proiektua barneratzeko eta 
ekarpenak egiteko ezinbesteko tresna.
> Jagoletza Batzordea: bazkideen zaintza batzordea da eta Kultu Mahaiak ezarritako ildo nagusiak 
kooperatibaren egunerokotasunean modu etiko eta garden batean betetzea bermatzen du. 

Baliabideak

Egitura bezain garrantzitsuak dira hau ornitzen duten baliabideak. Egun honakoak diren arren 
modu progresiboan proiektua osatzera batu dira beharren arabera:
> Giza baliabideak. 28 langileko lantalde sendoa, profesionala eta konprometitua. Kultur jarduna 
osotasunean lantzeko beharrezkoak diren profil desberdinekin (kudeaketa, administrazioa, 
programazioa, ekoizpena, komunikazioa, proiektu arduraduna, teknikariak, ostalaritzakoak, 
garbitzaileak…).
 
> Baliabide ekonomikoak. Guztira gutxigorabehera urteko 1.300.000€ko aurrekontua duen 
egitasmoa da gurea, autofinantziazio maila altukoa (%85-90).
 
> Azpiegiturak. Kultur bizitza dinamikoa, programazioa eta proiektuak biltzen dituztez espazio 
eta ekipamendu desberdinak kudeatzen ditugu.
   * Sanagustin Kulturgunea: eguneroko bilgunea, proiektuaren bihotza eta programazio oparoaz 
gain ostalaritza zerbitzua eskaintzen duen gunea.
    * Soreasu Antzokia: arte eszenikoei eta zineari emaniko areto modernoa.
    * Dinamoa Sormen Gunea: sormen proiektuei eta prozesuei babesa eta baliabideak eskaintzen 
dizkion lantegia.



Kulturaz

www.kulturaz.eus


