Kultura eta
Sormenezko
Industriak
Kolore biziz

Ba al
zenekien
kultura
ez dela
ezerezetik
sortzen?
Artista eta sortzaile ugari dabil itzalean lanean

Mingaina aterata duen Einsteinen argazki itzel hura existituko
ez balitz, jarraituko al genuke, belaunaldiz belaunaldi, erlatibitatearen teoriaz hizketan? Champions-eko sintoniarik gabe, zer litzateke Europako goi mailako futbol partidez? Mantenduko lukete
beren epikotasuna? Ezagutuko al genuke, gaur egun astronauta
izan nahiko lukeen inor, zientzia fikziozko filmek aurrez ez balute
Lurraz gaindiko espazioaren iruditeria ikusgarririk eraiki?
Argazkilaritza, musika, ikus-entzuneko ekoizpena… Hiru adibide
argigarri baino ez: Kultura eta Sormenezko Industrien balioa
kultura eta aisialdia sustatzeaz haratago doa. Sektoreko
ogibide eta jardunek iruditeria oso bat gorpuzten dute.
Funtsezko eginkizuna dute, beraz, gure kultura eraikitzerako
garaian. Sormen-industrien sektorea, zalantzarik gabe, bada
gizartea egikaritzerakoan oso kontuan hartu beharreko
sektore ekonomikoa.
Gainera, sektoreak norbanako, profesional, ogibide, eragile
eta enpresa ugari barne-biltzen ditu. Eta horiek guztiek,
kolore biziz margotzen dute gure egunerokotasuna; ikasiz
dibertitu gaitezen, arteaz eta bestelako sormen proposamenez
goza dezagun.
Honenbestez, Urola Kostako Udal
Elkarteak 2017.urteaz geroztik dihardu
eskualdeko Kultura eta Sormenezko
Industrien
(aurrerantzean
KSI)
sektorea balioan jarri, suspertu eta
ikusgaitasuna emateko ahaleginean.
Kolore bizi-biziz datorren eskualdeko
neskarik sortzaileenaren eskutik
kontatuko dizugu den-dena. Bera
Kostur da.

Ikertu

ZALETASUN EDO OGIBIDE?
2017an hasi genuen proiektua. Pilatutako esperientziak eta, batik
bat, senak esaten zigun, bazela garaia; iritsi zela eskualdeko
kultura eta sormen energiari bultzada emateko unea. Pintura,
literatura, eskultura, antzerkia, musika, zinema, diseinua…
Askorentzat zaletasun baino ez diren arren, beste askorentzat
ogibide dira.
Pertsona horiek guztiak identifikatu eta eurekin hitz egin genuen.
Ezagutu nahi genuen beraien errealitatea zein zen; jakin zer
egin genezakeen beren egoera hobetzeko. Aldi berean, energia
guzti hori bailararen alde bideratu nahi genuen.

Aztertu
ITZALPEKO LANA

Jasotako informazioak ondorio garbi batetara eraman gintuen:
bazegoen eskualdean sektore aktibo bat; martxan zen egunero –
egunero, baina ikusezina zen gehiengoaren begietara.
Kezkagarriena, ordea, ez zen hori; sektoreko kide asko ez zen
sentitzen lan-eremu horretako parte. Adibidez, beren jarduerari
buruzko galderaren bat izanez gero, ez zekiten norengana jo.
Askok jakin ere ez zekiten beste batzuk ere halatsu zebiltzala…
Azken finean, gehienak bakarrik sentitzen ziren, eta batere
laguntzarik gabe. Egoera irauli beharra zegoen.

Ekin

OINARRI ON BATEN GARRANTZIA
Ekintza plan bat landu genuen, arazoari irtenbide bat emateko
asmoz, ondorengo helburu nagusiekin:
• Eskualdeko Kultura eta Sormenezko Industriari (KSI)
IKUSGAITASUNA ematea.
• Sektoreko eragileen arteko SAREA OSATZEA.
• Sektorea PROFESIONALIZATZERA bideratutako ekintzak
bideratzea.
Urratu beharreko bidean, diseinatu genituen hainbat informazio,
aholkularitza eta prestakuntza programa sektorearen lanoinarria sendotzeko asmoz.

Ikusarazi
ERAKUSLEIHO DIGITALA

Oso argi genuen zein izango zen gure hurrengo urratsa.
Ezinbestekoa zen proiektua ahalik eta modurik ikusgarrienean
zabaltzea. Izan ere, hein handi batean, bisualki indar handia
duten ogibideak dira sektoreak barnebiltzen dituenak.
Horretarako sortu genuen sorkide.eus; webgune soil bat izateaz
haratago, Urola Kostako KSI sektoreko eragileak aurkeztu eta
euren topagune izateko ondutaka.
Erakusleiho digitalaren bitartez, hasi ginen helburuak betetzen:
ikusarazi genituen sektoreko pertsonak, euren lana, eta,
bide batez, lortu genuen elkarrekin harremanetan jartzea ere.
Etorkizunean ez ziren hain bakarrik sentituko.

Elkarlana
TALDE ESTRATEGIA

Oso erantzun ona izan zuten lehen ekintzek. Zalantzarik gabe,
bide onetik gindoazen. Bizi-bizirik zegoen proiektua, baina
jarraitu behar genuen ureztatzen.
Ezinbestean, estrategia sendo bat eraiki beharra genuen;
gure helburuetara gerturatzea ahalbidetuko zigun ekintza eta
helburu ibilbide bat, alegia. Horretarako, apustu nabarmena
egin genuen sektoreko eragileen arteko lankidetza bide
berriak jorratzera bideratutako proiektuen alde; beti ere, gure
eskualdeko artisten, sortzaileen eta, oro har, KSI sektorearen
hazkundea indartzeko helburuarekin.

Ospatu
‘ITSASOTIK HERRIRA’

Egoki landu eta ereindako lankidetza estrategiaren ondoren, iritsi
zen uzta biltzeko garaia. 2018ko urrian antolatu genuen Itsasotik
Herrira jaialdiaren lehen edizioa; eskualdeko bost udaletako
kultura eta turismo sailekin elkarlanean, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren laguntzarekin.
Asteburu batez, 30 ekimen baino gehiagoko sormen eta
kultura olatuak zipriztindu zuen eskualdea; hain zuzen ere, KSI
sektorearen baitako 13 sortze-diziplinetako 60 eragile baino
gehiagoren elkarlanaren fruitu.
Lehen edizioaren arrakasta ikusita, 2019ko urrian ospatu da
Itsasotik Herrira ekimenaren bigarren edizioa.

Uztartu

BESTE ESKUALDEEKIN ZUBIAK ERAIKIZ
Ikasitakoa partekatzea ezagutzetan sakontzen jarraitzeko modu
bat da. Hala, ideia ona iruditu zitzaigun gure esperientzia
inguruko sortzaileekin partekatzea.
2018an gure proiektua Bidasoa Bizirik garapen Agentziak
garatutakoarekin elkar-trukatu genuen. Eskualdeen arteko
zubiak eraiki eta lankidetza proiektu berriak jorratzeko,
sortzaileen arteko hainbat topaketa eraman genituen aurrera.

Bat egin

SORMENAREKIN UZTARTUTA, HOBE.
Ez genuen aski, ordea, eskualdeko KSI sektoreari ikusgaitasuna
eman, sektoreko eragileen arteko sarea osatu eta sektorea
profesionalizatzera
bideratutako
ekintzak
garatzearekin.
Sormenaren bidetik, haratago joan nahi genuen.
Nola zukutu genezakeen pilatutako energia hori guztia?
Bada, kultura eta sormen alorreko jardun eraberritua sektore
ekonomiko tradizionalekin uztartuta, adibidez.
Ildo horri jarraiki, hauek dira, gaur gaurkoz, garatutako ekimenak:
• Monte Albertia LHII (hezkuntza): Lan-giro egokia mantentzera
bideratutako estrategia-proiektua.
• ZUE galdaragintza (industria):
garapenerako metodologia eratzea.

Produktu

berri

baten

Garrantzitsuak dira erabakiak, baina erabaki sortzaileek baino
ez dakarte benetako aurrerapena.

Eraldatu
INPAKTU- DATUAK

Proiektu honek hainbat tesi baieztatu ditu; garrantzitsuena, hauxe:
kultura eta sormen industrien alorra sektore ekonomiko
garrantzitsua da Urola Kostan.
Datuei erreparatuz gero, ukaezina da KSI sektoreak eskualdeko
kulturaren zabalkundean, ekonomia-sustapenean eta gizarte
kohesioan duen eragina:
• KSI sektorean, 489 pertsona ari dira lanean Urola Kosta
eskualdean.
• Guztira, 31 milioi euro fakturatzen ditu sektoreak urtean.
• Eskualdeko artista eta sortzaileen proposamen eta lanek
urtean 486.000 hartzaile dituzte.
Datuek ez gaituzte harritu. Egitasmoari
buruzko aurreikuspenak betetzearekin batera,
sektoreaz genituen irudipenak berretsi baino
ez ditugu egin.
KSI sektoreak duen inpaktuaz jabetu eta
etorkizunean horri etekina ateratzeko
oinarriak jarri ditugu.

Hazi

HASI DA ETORKIZUNA
Ezin hasiko gara, honez gero, zalantzan jartzen KSI sektorearen
balioa. Ez litzateke, ez, gehiegi zera esatea: hazi da sektorea,
eta sektorearekin batera, hasi da etorkizuna.
Jorratutako ibilbideari esker, eskualdeko profesional ugari
askoz ere gusturago dabil bere lanean, elkarren arteko
harremanak eraikitzeak ematen duen babes eta segurtasunarekin.
Eta, gainera, nabari dute aitortza sozial bat, beren jardunak
ekonomia-sustatzaile diren heinean.
Ikusezin izatetik, beren jardunarekin gure bizitzak kolore biziz
margotu ditzaketela sentitzera igaro dira.
Urola Kostako Udal Elkartean, lanean jarraituko dugu
proiektuak hazten jarrai dezan: informazio zein aholkularitza
ekintzekin batera, sektore mailako mahai iraunkorra
egonkortzearekin batera.
Helburu dugu proiektuak aurrera egin dezan; sortutako topagune
eta ekimen guztiak garatu, eta aurrera egin dezaten bere kasa.

KSI
Argitara atera beharreko sektore ekonomiko garrantzitsua
Mingaina aterata duen Einsteinen argazkia existituko ez balitz, jarraituko al
genuke, belaunaldiz belaunaldi, erlatibitatearen teoriaz hizketan? Champions-eko
sintoniarik gabe, Europako goi mailako futbol partidek mantenduko lukete beren
epikotasuna? Ezagutuko al genuke gaur egun astronauta izan nahiko lukeen inor,
zientzia fikziozko filmek aurrez ez balute Lurraz gaindiko espazioaren iruditeria
ikusgarririk eraiki?
Kultura eta Sormenezko Industrien (KSI) balioa kultura eta aisialdia sustatzeaz
haratago doa. Sektoreko ogibide eta jardunek funtsezko eginkizuna dute gure
kultura eraikitzerako garaian. Sormen-industrien sektorea, zalantzarik gabe, bada
gizartea egikaritzerakoan oso kontuan hartu beharreko sektore ekonomikoa.
Kultura eta Sormenezko Industrien sektoreak norbanako, profesional, ogibide,
eragile eta enpresa ugari barne-biltzen ditu. Eta horiek guztiek, kolore biziz
margotzen dute gure egunerokotasuna; ikasiz dibertitu gaitezen, arteaz eta
bestelako sormen proposamenez goza dezagun.
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“Proiektu hau kokatzen da «Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzea sustatzeko»
programaren baitan (2018ko deialdia, GAO, 2018-05-10, 89 zk)”
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