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1. Jarduera testuinguruan kokatzea eta aurkezpena  

Jarduera hau, Emaús Gizarte Fundazioa, Euskadiko zein Hegoaldeko beste erakundeen eta 
gizarte eragileen partaidetzarekin, azken bi urte hauetan zehar, “merkatu eta kontsumo eredu 
justu eta eraldatzaileak” izendatu dugun horren inguruan hausnarketa bat garatu duen, prozesu 
batean barneratzen da. 

Prozesu honen guztiaren helburua, merkatuaren eta kontsumoaren eremuetan erlazioak 
antolatzeko, erlazio hauek justuak izan daitezen eta bizi garen errealitate hau eraldatzeko, 
errealitate ekitatibo, inklusibo eta jasangarriago baten bidean, lagun dezaten, beste modu 
batzuk identifikatzea, sustatzea eta euskarritzea da. horretarako bi jarduera lerro nagusi ezarri 
dira: 

• Ikerketa bat garatu, proposamen teoriko bat eraikitzea posible egin diguten beste 
gizarte eragileekin eta ekimen sozioekonomikoekin batera, “merkataritza eta kontsumo 
eredu justuak eta eraldatzaileak, tokiko eta global eremuan” deitu dugun horren 
inguruan.  
 

• Ikerketarekin osagarria den dokumentu bat lantzea, tresna praktiko bezala, bere 
aplikazio erreala posible egitea bilatzen duena, modu horretan, merkataritza eta 
kontsumo eredu justu eta eraldatzaileen identifikazioan, bultzadan eta sustapenean 
laguntzeko. 

 
 

Hori horrela izanik, jardunaldi honekin ondorengoa bilatu nahi izan dugu: 

1) Prozesu honetan berriki garatutako bi argitalpenak, ikerketa bat eta bere osagarria den 
tresna praktikoa, aurkezteko eta sozializatzeko espazio bat eman. 

2) Merkataritza eta kontsumo eraldatzaileko eremuan praktika egokitzat hartzen ditugun 
hainbat proposamen teoriko-praktikoetako ordezkariekin, topaketa espazio bat sustatu. 
Honen helburua, hausnarketa partekatu bat posible egitea da, errealitatea eraldatzera 
lagunduko duten merkataritza eta kontsumo ekintza justuak gauzatzeko beste modu 
batzuk eraikitzeko.  

2. Egitaraua 
 

09:00-09:15. Izen-emateen kontrola 
09:15- 10:00. Hasierako agurra eta aurkezpena:  

Merkataritza eta kontsumo eredu justuak eta eraldatzaileak, tokiko eta global 
eremuan, Ikerketa. 

Eraldabide: Merkataritza eta kontsumo ekimen justuak eta eraldatzaileak 
identifikatzeko eta auto-ebaluatzeko tresna, tokiko eta global mailan.  

10:00 – 12:00. Ekimenen elkarrizketa 
Basortu Agroekologia 

Faces do Brasil 
Cristina Enea Fundazioa 



Ekuadorreko Ekonomia Sozial eta Solidarioko Mugimendua 
12:00 – 12:30. Atsedena eta Calcuta Ondoan-en erakusketara bisita “Begirada kontzienteak” 

12:30-13:10. Tailer parte-hartzailea “Ekimen sozioekonomikoak justuak eta eraldatzaileak 
izateko alderdi gakoak” 

13:10-14:00. Talde lana partekatu 
14:00-14:15. Konklusioak eta amaiera 

 

3. Ikerketaren aurkezpena Merkataritza eta kontsumo justuak eta eraldatzaileak, 

tokiko eta global eremuan 

Bidezko merkataritzaren, ekonomia sozial eta solidarioaren eta elikadura burujabetzaren 
eremuan erakunde honek duen eskarmentutik abiatuta eta eragile desberdinen ekarpen 
teorikoa eta praktikoa kontuan hartuz, bai ipar bai hegoaldekoak, Cristina Enea Fundazio, 
Mundukide, Mugarik Gabe, Basortu Agroekologia, Saretuz, Gezki, Bidazi, Lakari, Basherri Sarea, 
Messe eta Faces do Brasil besteak beste, ikerketa hau garatu da. Ikerketaren helburua, izaera 
justu eta eraldatzaileko ekimen sozialak eta ekonomikoan artikulatzen dituzten printzipio 
multzo bat identifikatzea eta proposatzea da. 
 
Ikerketak alderdi teoriko bat du, bertan ikerketako oinarri teorikoak bezala hartu ditugun teorien 
arteko konexioak azaltzen dira (ekonomia sozial eta solidarioa, bidezko merkataritza eta 
elikadura burujabetza) eta gaitasunen eta tokiko giza garapen ikuspegi batetik, merkataritza eta 
kontsumo eredu “justu eta eraldatzaileak” deitu dugun hori artikulatuko dituzten printzipio 
multzo bat proposatzen du. 
 
 

 
Ikerketak, merkataritza 
eta kontsumo eredu justu 
eta eraldatzaile baten 
printzipio artikulatzaile 
multzo bat proposatzen 
du.  
                
 
 
 
 
 
                                    
Era berean, merkatu 
edota kontsumo ekimen 
justuen eta eraldatzaileen 
garapenerako eta 
jasangarria izateko gako 
diren eragileen 
identifikazio bat 
barneratzen du.  
Horrez gain, ikerketa 
honek bigarren zati bat du. 
Bertan, ikerketan parte 



hartu duten eragile ezberdinek egindako, merkataritza eta kontsumoaren eremuetan, praktika 
egokien esperientzien ekarpenak jasotzen dira. 
 
Praktika egoki hauek, ikerketan planteatutako printzipio artikulatzaileei erantzuten dieten 
ekimen sozioekonomikoei modu errealean adibide izatea bilatzen dute. Horrez gain, praktika 
egoki hauen arrakastarako eta jasangarritasunerako gakoen eta ahulezien identifikazioa 
ekarpen nagusietako bat izan da, Eraldabide izan nahi duen proposamen praktika garatzeko 
garaian. 
 

4. Aurkezpena Eraldabide: merkataritza eta kontsumo ekimen justuak eta 

eraldatzaileak identifikatzeko eta auto-ebaluatzeko tresna, tokiko eta global 

mailan 

Ikerketatik abiatuz eta osatzeko helburuarekin, bigarren dokumentu bat garatu da. Dokumentu 
honen helburua tresna praktiko bat proposatzea eta eskaintzea da, ekimen sozioekonomikoen 
edota eragile publikoen jarduerak bai identifikatzea bai bideratzea posible eginez, tokiko eta 
global mailan justuak eta eraldatzaileak izaerari erantzuten dieten merkataritza eta kontsumo 
ereduen sustapenaren eta finkapenaren bidean. 
 

 

Ikerketan proposatutako 
printzipio artikulatzailetan 
oinarrituz, Eraldabidek 
adierazle multzo bat 
proposatzen du, 
orientatzeko eta gure 
entitate, erakunde edo 
ekimen ekonomikoaren 
autoebaluaziorako tresna 
bezala balio izateko 
helburuarekin, bere izaera 
justu eta eraldatzaileari 

dagokionez. 
  
Eraldabidek bi taula 
ezberdin proposatzen ditu: 
bat entitate publikoei 
zuzendua eta beste ekimen 
sozio-ekonomikoei.   
Taula hauek, eragile 
bakoitzarentzat item 
bateria bat proposatzen 
du, ikerketan proposatu 
diren printzipio 
artikulatzaileak tresnan 
adierazten diren kategoria 
ezberdinei erreferentzia 

eginez. Era berean, autoebaluazioko 4 fitxa ezberdin proposatzen dira tauletako datuak 



jasotzeko, auto-ebaluatzen den erakunde/entitateak merkataritza edota kontsumoari 
dagokionez gauzatzen duen rolaren arabera. 

5. Ekimenen elkarrizketa 

Espazio hau garatzeko ondoren adierazten diren ekimen/erakundeen ordezkarien partaidetza 
izan dugu:  

• Cristina Enea Fundazioa 

• Ekuadorreko Ekonomia Sozial eta Solidarioaren aldeko Mugimendua (MESSE) 

• Faces do Brasil 

• Basortu Agroekología 
 
Elkarrizketa ondoren planteatzen diren galderen inguruan garatu da nagusiki: 

o Printzipio eraldatzaileak, merkataritza eta kontsumoaren ikuspegi kapitalistaren 
aurrean, ¿ahulezia edo sendotasuna? 

o Printzipio eraldatzaileak merkataritza eta kontsumo eredu tradizionalen aurrean izan 
dezaketen balio erantsia? 

o Erakunde eraldatzaile bezala, jasangarritasunerako aurre egin behar diren zailtasunak? 
o Nola lortu kate guztiak planteatutako printzipioen arabera funtzionatzea? 
o Nola bermatu produktua/zerbitzua/ekimenaren trazabilitatea?  

o Mota honetako ekimen eraldatzaileak errepikatzeko edo eskalan handitzeko aukerak? 

 

JASOTAKO HAUSNARKETA NAGUSIAK 
Funtsezko elementu eraldatzaileak: elkarkortasuna, elkarrekikotasuna, partaidetza, 
ekonomia solidarioa bizitzeko modu bezala hartzea eta esperientziak ekintza ekonomiko 
sinple horretatik haratago doan artikulazio espazioak bezala, erlazionatzeko modutan osatuz, 
bai ekimen barrura bai bere inguruarekin eta planetarekin ere.  
 

Printzipio eraldatzaileak sendotasuna dira, duten bultzada eta ahalmenaren ondorioz. Baina, 
zailtasun bezala aurka duen testuinguruak nabarmentzen da, printzipio eta balore eraldatzaile 
hauei zaharkituak, hondakinak edota ez arrakastatsu etiketa jarri dielako. Hala eta guztiz ere, 
merkataritza eta kontsumo esperientzia edota ekimen justuak eta eraldatzaileak geroz eta 
gehiago dira, bai gizarte zibiletik bai udal instantzietatik. 
 

Esperientziak eta ekimenak ikustera ematea sustatzea eta beraien arteko ezagutza eta elkar 
trukaketa bat sustatzea. 
 

Esperientziak eta ekimenak sustatu, kapitalistak ez diren beste oinarri eta printzipio mota 
batekin. 

Helburua:  

1) Presente dauden erakundeen artean konexioak, elkarrizketa, paralelismoak eta 
ikaskuntzak ezarri.  

2) Ikerketan proposatutako printzipioak barneratzearen inguruan eztabaidatu, bai 
erakundetan bai beren jardueran (tokiko-global artikulazioa, genero ekitatea, 
ingurumen jasangarritasuna, gizarteratzeko orientazioa, tokiko garapen 
sozioekonomikoa eta partaidetza, kontsumo kontziente eta arduratsua eta 
belaunaldi-arteko elkartasuna) 

 

 



 

Elikadura burujabetza ekitate bezala ikustea, “eman eta jaso” bat bezala.  
 

Ekimen edota esperientzia ezberdinak erlazionatzen diren moduaren garrantzia, beren 
jasangarritasuna errazteko gakoa. 
 

Ekimen eraldatzaileen arteko elkarrizketa eta sinergiarako gerturatze moduak eta erritmoak 
bilatu, elementuetan zorrotzegi edo ortodoxoegi izatea saihestuz, bai ordea partekatutako 
oinarrizko printzipioetan. 
 

Paradigma ezberdinekin lan egiten edota identifikatzen diren ekimenen eta eragileen artean 
artikulazio handiagoa: ekonomia sozial eta solidarioa, elikadura burujabetza eta bidezko 
merkataritza, hauek printzipioak eta baloreak partekatzen dituztelako. Adibide moduan Faces 
do Brasil esperientzia agertzen da, etikoa eta solidarioa ez den bidezko merkataritza bat 
ulertzen ez duen plataforma. 
 

Ekonomia Solidario funtzionalaren logistika osoa artikulatu, hau da, kate osoa. Estatuaren 
erantzukizuna bezalako alderdi asko uzten badira eta politika publikoa erortzen bada, ekimen, 
proposamen eta artikulazio interesgarri eta indarra dutenak garatzeko edota desagertzeko 
arriskua dago. Hori dela eta, sareak eta gizarte mugimenduak kate guztia garatzen dutenak 
izatea ezinbestekoa da, auto-eraketa eta artikulaziotik. 
 

Hala ere, hiri ekintzailetzak esploratzea beharrezkoa da, eremu berrietan elkarkortasuna 
sortu, bere beharrei erantzuten dien elkarkortasuna, esperientziak, ekintzailetzak eta 
proposamenak barneratu, ikustera eman eta ezagutu, eragile asko beste logika batzuekin lan 
egiten hasi direlako esparru desberdinetan (hirigintza, hezkuntza, finantza…).  
 

Merkataritza eta kontsumoko erlazioetarako egungo antzezlekuak oso konplexuak dira, 
gainera, konplexutasun dinamikoa dute. Ondorioz, beharrezkoa da elkar ezagutu-galdetu-
aztertu zer interesatzen zaion nori, pertsona eta sektore ezberdinek zein behar dituzten, 
kontsumoaren eta merkatuaren inguruan bilatutako axolagabekeria kolektiboarekin hautsi 
nahi den bitartean. 
 

Kanpora begirako komunikazioa landu “den hori”, “egiten dena” eta “nola egiten den”, 
kontsumitzaileen aldetik presentzia eta ezagutza handiagoa posible egiteko eta beren 
kontsumo aukera zehazten duten elementuen eta baloreen artean presentzia hartzeko. 
 

Akademiari eta administrazioari ekonomia solidarioan formazioa. 
 

Gizartearen sentsibilitate eta praktika aldaketei erantzuten dieten politika publikoak izatea, 
alternatibak sortzea bermatzen edo posible egiten dutenak, baita gobernatzeko beste modu 
batzuk sustatzea eta eskatzea ere, publikoa den horren erabaki hartzean eta planifikazioan 
parte hartzeko. 
 

Sentsibilizazio eragina duten datuak izatearen garrantzia, ekimen hauen eta ikuspegi 
alternatibo hauen positiboa dena justifikatuz nagusi den eredu kapitalistaren aurrean, 
akademia eremutik esperientzia praktiko, behatokiekin, etab. konektatzen duten ikerketak 
bezala. 
 

Gizataldearen garrantzia. Kontsumoari dagokionez, ikuspegi indibidualaz gain, ikuspegi 
kolektiboa eta publikoa daude. Zalantzan jarri eta horietan guztietan esperimentatu. 



 

Ekimenek beren eskala manten dezaten garrantzia, ez haztea (fagozitatzea, baloreen 
perbertsioa eta kontrol galera eta askatasuna saihestea), mota honetako ekimenen erreplika 
posible egin edo ematea.    
 

Garrantzitsua da ekimen eraldatzaileak ekimen edo proposamen elitistetan ez bihurtzea, 
ahulezia, bazterketa edo prekarietate egoeran dauden pertsonen edota kolektiboen beharrei 
erantzutea baizik. 
 

 

Konklusioak: Pertsona ezberdinek ekimen eraldatzaileen jasangarritasunari dagokionez 

burututako esku-hartzeak hiru alderdi nagusien inguruan mugitu dira: 

1. Komunikazioaren funtsezko garrantzia: sormenetik, lankidetzatik eta tresnen 
aniztasunetik mekanismoak bilatu, beste sektoreetara iristeko helburuarekin, baita 
“axolagabekerian babesten” diren horietara ere.  

2. Elkarren arteko ezagutzaren garrantzia, erakunde/ekimen eraldatzaileen artean.  
3. Erakundeen/esperientzien artikulazioa egiten denaren eta partekatzen diren 

printzipioen inguruan izatearen garrantzia, ez ordea, ekonomia solidarioko, bidezko 
merkataritzako edo elikadura burujabetzako ekimen/erakundearen “auto-izendapena” 
edo identifikazioaren inguruan.  

 

6. Tailer parte-hartzailea: “Ekimen sozioekonomikoak justuak eta eraldatzaileak 

izateko alderdi gakoak”  

 

Helburua:  Ekimen bat merkataritza eta kontsumo justu eta eraldatzaileko ekimen bat dela 
onartzeko, gako diren alderdietan nola ekin behar den hausnartu.  

Metodologia: 

1. Partaideak 2 taldetan banatzea eta bi taldeei “merkataritza justu eta eraldatzaile 
bat gauzatzen eta sustatzen duen ekimen sozioekonomikoa” rola eman.  

2. Talde bakoitzari fitxa bat esleitzen zaio betetzeko.   
3. Fitxa bakoitzean, Eraldabide tresnan jasotako auto-analisiko kategoria 

ezberdinetan barneratutako elementuak jasotzen dituen zerrenda bat agertzen da 
(inklusioa, garapen sozioekonomikoa, ingurumen jasangarritasuna, genero 
ekitatea, partaidetza eta tokiko artikulazioa) erakunde/ekimen baten barne eta 
kanpo dimentsiotarako.  

4. Talde batek erakunde/ekimenaren barne dimentsioa lantzen du, besteak kanpo 
dimentsioa.  

5. Elementu horietako bakoitzaren eta finkatzeko moduaren pertinentziaren inguruan 
taldean hausnartzera gonbidatzen da.  

6. Bateratzea. 



BATERATZEA: “MERKATARITZA JUSTU ETA ERALDATZAILE BAT GAUZATZEN ETA SUSTATZEN DUEN EKIMEN    SOZIOEKONOMIKOA” ROLA   

2.2 BARNE KUDEAKETA ETA ANTOLAKETA 

Partaidetza eta barne 
artikulazioa 

Zure erakundeak, erakunde 
barnera begira, kudeaketa 
garden baterako 
bitartekoak/mekanismoak al 
ditu? 
 

Horretarako, “nola komunikatu” berriz pentsatzea beharrezkoa 
Kontuak ematearen garrantzia, formatu desberdinetan ekimenaren tamainaren arabera. 
Adibide eztabaidatuak: 
         -Batzarrak: Erakunde edota ekimen baten garapenean eta kudeaketan une bat gehiago 
dira.   
        -Funtsezkoa komunikazioaren pedagogia: ekimena guztiena dela sentiarazi, beraz, beren 
erantzukizuna da eta gainerakoei ere erantzukizuna eska daiteke.  
        -Kontuak ematearen txosten bat atzeraelikatzen duten batzordeak. 
Informazio irekia eta eskuragarria 

Zure erakundeko diskurtso 
politikoa eta praktikoa 
partekatua eta parte hartzaile 
izateko posible egiten duten, 
partaidetza moduak kontuan 
hartzen al ditu? 

Bilera eta intzidentzia espazioak betetzen duten denbora barne mailan kudeatu. 
Denboraren kudeaketak eta ikustera emateak duen garrantzia: 
        -Bileren egutegiaren intentsitatea neurtu: hilero egitea agian gehiegi da, hiru hilez edo sei 
hilez behin. Batzordeekin, talde motorrekin lan egin. 
        -Korreo komun bat sortu erantzukizun partekatuekin. 
        -Dinamizazio eta kontu-kudeaketa rolen lan-karga kuantifikatu eta balioztatu, nahiz eta 
ordainduak ez izan. Orduak kontatu eta zer suposatzen duten bileran adierazi. 
        -Inplikazio mailak eta emozio jasangarritasuna modu irekian azaldu. 
        -Urteko planifikazioan parte hartu: lan lerroak zehazten dituzten batzordeak, definizio hau 
batzorde hauetan delegatu, dinamizatzaile edo kudeatzaileen partaidetzarik gabe. 
Egiten edo zertarako egiten dugun horrek sortzen duen frustrazioa kudeatzearen garrantzia.  
Bazkideen plano ezberdinak ezarri. Inplikazio handiago lortzeko motibatzen doazen irizpide eta 
baldintzekin. 

Ingurumen 
jasangarritasuna 

Zure erakundeak, bere 
jardueraren garapenean 
ingurumen jasangarritasunera 
bideratutako neurriak al ditu? 
 
 

Poltsa berrerabilgarriak erabili edota poltsarik ez erabili. Pertsonen artean poltsak, ontziak, 
etab. txandatu 
Produktuak pisuan erabili/eskuratu 
Agroekologia 
Produktu bat hartzea uztea, erakundeak bere ekoizpena hasi duelako kontsumo/ erabiltzeko. 
Energia aurreztu 



 

Genero ekitatea Zure ekimenak, ekimena bera 
osatzen duten emakumeen 
ahalduntzea sustatzen al du?  

Erantzukizun karguetan emakumeak egotea gakoa da, egiteko beste modu bat sortzen delako, 
partekatzeko dinamika handiago bat.  

2.3 INGURUNEAREKIN ERLAZIOA 

Tokiko artikulazioa  Zure erakundeak, ikuspegi 
berdina, baina paradigma 
ezberdinetatik (ekonomia 
sozial eta solidarioa, 
elikadura burujabetza eta 
bidezko merkataritza), 
partekatzen duten eragileekin 
nolabaiteko erlazio formalik 
mantentzen al du?  

Elkarren arteko ezagutza eta berrezagutzako espazioak partekatzeak planifikazio bateratua eta 
ekintzen garapena posible egiten du, era berean, espazio hauek sinergien sorrera bultzatzen 
dute. 
Espazio komunen sustapena 
Kolektiboan eta kolektibotik ekitearen garrantzia, ekimenen jasangarritasunean eragiten du: 
Administrazio publikoen garrantzia, erosketa publiko etikoa, laguntza entitateak, etab. 
Administrazioek beren erritmoak eta mekanismoak dituzte 

Partaidetza Zure erakundeak kanporako 
aurkezpen eta komunikazio 
garden bat egiteko 
bitartekorik al du? 
 
 
 

“Betiko gardentasuna” zalantzan jartzen da. Erakundeko barne gardentasunarekin batera joan 
behar duela uste da. Bi elementuek baliabideak behar dituzte eta beti ez dira egoten.  
Kanpo komunikaziorako bitarteko gehiago izateko behar handia. 
Komunikazio eskuragarri bat sortzen du bitartekoei eta diskurtsoari dagokionez (lengoaia lur-
hartua) 
“Barnekoa kanpokoa egin” jarrera izan, hau da, ezagutza kolektiboa dela eta ikaskuntzak 
partekatu daitezkeela edo behar direla azpimarratu. Honek denbora asko eskatzen du, 
mekanismoak errazten saiatzea gakoa da. 
Kolaborazioko aplikazioak (app-ak) tresnatzat hartu. 

Genero ekitatea Zure erakundeak , erakundea 
osatzen duten emakumeen 
kanpora ikusaraztea 
sustatzen al du, erreferente 
bezala? 
 
 

“Erreferente izatearen” esan nahia zalantzan jartzen da 
Ikustera emate hori errazten duten mekanismoak izan beharko lirateke, agian neurri positiboen 
bidez. 
Emakume baino, feminista izatea. Neurriak ez daitezela izan emakumeen presentzia betetzea 
soilik, ekitatearen aldeko diskurtso politiko bat ez dute beti bermatzen 
Erakunde baten barrura boterea kudeatzeko mekanismoen garrantzia. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Informazio gehiago 
 

- Doan deskargatzeko eskuragarri dauden argitalpenak: 

o (eusk.) Merkataritza eta kontsumo eredu justuak eta eraldatzaileak tokiko eta global 
eremuan (ikerketa): 
https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/modelos_eusk 

 

• (eusk.) Eraldabide: Merkataritza eta kontsumo ekimen justuak eta eraldatzaileak 
identifikatzeko eta auto-ebaluatzeko tresna, tokiko eta global mailan: 
https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/eraldabide_eus_web 

 
- Merkataritza eta kontsumo eredu justuak eta eraldatzaileak, tokiko eta global mailan, 

ikerketan praktika egoki bezala jasotako esperientzia batzuen bideo laburrak ikusteko 

loturak: 

• SINdesperdicio (Arrasate): Ingurumen eta gizarte jasangarritasuna ekonomia 
solidariotik 

o https://www.youtube.com/watch?v=VQThon8Kw0A 
 

• Basortu Agroekologia (Zeberio): Nekazalgunea garapen integraleko proiektua 
o https://www.youtube.com/watch?v=6Bm8grKbM0I 

 

• Ekuadorreko Ekonomia Sozial eta Solidarioaren aldeko mugimendua: San Antonio de 
Macará erlezainen elkarteko erle-ezti lantegia 

o https://www.youtube.com/watch?v=k2vJCB6xIrM 
 

• Faces do Brasil: Landa Hiria Integrazioko Elkartea (MICC) 
o https://www.youtube.com/watch?v=lpTru90CRfE 

 

- Egunkarietan agerpena: 

• 03/11/2017: Irutxuloko hitza: “Eredu justu eta eraldatzaileen bila” 

o http://irutxulo.hitza.eus/2017/11/03/eredu-justu-eta-eraldatzaileen-
bila/ 
 

• 12/11/2017: Gara “Randi randi, el equilibrio es dar y recibir” 
o http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2017-11-

12/hemeroteca_articles/randi-randi-el-equilibrio-es-dar-y-recibir 
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