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Tiempo Unión
Aurten primerako futbol 
profesionala ikusterik izango dugu Stadium
Galen. 
Gure klubaren inguruko 
gaurkotasun guztiaren berri 
emateko, Gipuzkoa Telebistak Real Union
hizpide izango duen 
pprrooggrraammaa bbeerreezziiaa prestatu du. Baina infor-
mazioa hedatzeaz gain, TTiieemmppoo UUnniióónn pro-
graman taldeak ezinbesteko duen bere
herriaren adorea ere izango da.

Ez ggaldu!!Astelehenetan, 22:00etan,
Gipuzkoa Telebista 
Txingudin.

Astearteetan, 22:00etan, 
Gipuzkoa Telebistan. 

Aurkezlea:
Manolo Fraile.
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- Zergatik egin duzue apostu turismo-
aren sektorearekin harremana duten
kalitate-sistema eta programen alde?
Atalaiako lan-taldea hobe formatzeko,
negozio prestatua ez ezik etengabe
hobera egiten duena izateko eta etorki-
zuna bermatzeko.
- Zer abantaila ekarri dizu kalitate
turistikoko sistema (Kalitate turistiko-
aren Qa) ziurtatua edukitzeak?
Langileek egunean egoteko zereginean
parte har dezaten bultzatzeko da, eta
xede horretarako ez dago aitzakiarik.
Horretaz gain, bezeroek poza agertzen
dute sarreran dagoen Kalitatearen
plaka ikusten dutenean. Konfiantza
ematen dio lokalean sartzen denari.
- Zer hobekuntza jarri duzue abian
ezarpenaren ondorioz? Antolakuntza
gaietan? Kudeaketa gaietan?
Azpiegitura gaietan?
Langileen etengabeko formakuntza,
garbitasuna, aurkezpena eta bezeroaren
arretan konstantzia azpimarratu ditugu
bereziki.
- Hobekuntzetatik, zeintzuk dira
bezeroen asebetetze mailan eragin
zuzena izan dutenak? 
Batez ere tratu pertsonalari dagokiona.
Beti zaindu dugu, baina orain langileek
beren erantzunkizuntzat hartzen dute.
- Zer esango zenieke turismo sektore-
ko profesionalei Kalitatearen Qa
ezartzera anima daitezen?
Ez dela erraza esango nieke.
Dokumentuekin erotuko direla, gogo-
rra egingo zaiela... baina emaitzak
bikainak direla eta azkenerako enpresa-
ren kontrol erabatekoa izango dutela.

Gainera, jendeak gero eta gehiagotan
exijitzen ditu horrelako sistemak, eta
eskaintzen ez badira bezeroak galtzen
dira.
- Beste enpresariei kalitate sistema
ziurtatuarekin lan egitea gomendatu-
ko zenieke? 
Bai, alderdi asko hobetzen laguntzen
duelako, eta azkenean kalitate kontrol
gehiagotara egokitu beharko ditugu
enpresok.
- Q turistikoaren kalitate-prozesuak
zure enpresa lehiakorragoa izaten
laguntzen du?
Leku askotan egoteko lagungarria da -
foroak, gidak...- eta harremanak akti-
batzen ditu; baina azken batean lehia-
korrak direnak langileak eta enpresa-
riak dira.
- Kalitate turistikoaren Qa kudeatzeko
prozesuaren barruan landutako eta
ezarritako arloen artean zeintzuk dira
garrantzizkoenak edo erabilgarrie-
nak?
Ziur asko, kostuen kontrol osoa eta pro-
duktuen jarraipena jatorritik ekoizpe-
nera.
- Zer nolako aldaketak egin dituzu edo
egin nahi dituzu kalitatearen kultura
bultzatzeko?
Berrikuntza prozesu sakonean murgil-
durik gaude, 2010ean burutuko dugu-
na. Hotela handituko dugu behe solai-
ruko jatetxea areto bakar batean koka-
tuz eta minusbaliatuentzako trabak
murriztuz. Tabakoaren aurkako legea
%100ean beteko dugu, erretzaileentzat
kanpo aldean kristaldun aterpe bat
jarriz. Halaber, ardo eskaintza murriztu

eta hobetuko dugu, eta goi mailako
lehengaiak erabiltzen jarraituko dugu,
arrainak eta garaiko barazki freskoak
ardatz izaki.

Jar ezazu Kalitate Turistikoaren Qa
zure establezimenduan!

94 607 75 86
94 404 74 70

www.turismos.euskadi.net
www.euskalit.net

“Kalitatearen Qa bezalako sistemak 
eskaintzen ez badira bezeroak galtzen dira”

Euskadin badira jada Kalitate Tursitikoaren Qa lortu duten 267 establezimendu,
hots, enpresaren zerbitzua, instalazioak eta kudeaketa ziurtatzen dituzte.
Bereizgarri honek, sailkapen ofiziala edozein dela ere, produktuen nahiz zerbi-
tzuen gaineko exijentziak Kalitate arauetan jasotzen ditu, enpresa turistikoetan
soilik ezartzen direnak. Azken batean, bezeroen asebetetzea bermatu ez ezik
euren espektatibak betetzen direla ere ziurtatzen du.
Halaber, bereziki enpresa txikiei zuzendutako programan, Kalitate
Turistikoarekin “Konpromiso Diploma” eskuratu duten 274 establezimendu ere
badaude. Hauei eskatzen zaien exijentzia maila txikiagoa da, baina konpromisoa
epe luzerakoa da. Bereizgarri honen bidez formakuntzaren alorrean hartutako
konpromisoa aitortzen zaie, baita establezimenduen kudeaketan zorroztasuna
ere, kalitatearen hobekuntza planei esker. Helburu nagusia etengabe hobetzean
datza, bezeroaren onurako.

Eusko Jaurlaritzak, Basquetur
Turismoaren Euskal Agentziarekin,
enpresa lehiakorragoa izan dadin
beharrezko laguntza eta tresnak jar-
tzen ditu enpresariaren esku, hona-
koen bitartez:
- Praktika Onen Programa: helburua
enpresarien “profesionalizazioa”
hobetzea da, eta erakargune turisti-
koko partaide direla jabe daitezela.
Euskadin 274 establezimenduk
Kalitate Turistikoarekin
“Konpromiso Diploma” dute.
- Kalitate Turistikoaren Q Programa.
Bezeroen asebetetzea bermatu ez
ezik euren espektatibak betetzen
direla ere ziurtatzen du. Euskadin
267 establezimenduk Kalitate
Turistikoaren Qa eskuratu dute.
- EFQM Bikaintasun Eredu
Programa. Enpresei kalitatearen alo-
rrean bikaintasun maila erdiestea
proposatzen diena. Euskadin eredu
honetan esku hartzen duten 17 esta-
blezimendu daude.

Atalaia hotel eta jatetxeak orain 3 urte lortu zuten Kalitate Turistikoaren Qa. Bertako zuzendari Inaxio
Muguruzaren esanetan hobekuntza anitz ekarri dio kalitate-sistema ziurtatua ezartzeak, bereziki langileen etenga-
beko formakuntzan, garbitasunean, aurkezpenean eta bezeroaren arretan.

Inaxio Muguruza.
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Jabier Muguruza irundarrak udazkenarekin batera urtebeteko lanaren uzta plaza-
ratu du. Taxirik ez izenburuko diskoa 10.a da, baita hamar dira taxuturiko kantuak,
Katarain estudioan grabatuak, Resistencia disketxeak argitara eman dituenak.
Aurreko diskoaren aldean, berriari argitasuna eta alaiatasuna darizkio, bai letre-
tan bai instrumentazioan. Badago intimismoaz gozatzeko parada berri bat. 

Taxirik ez, 
Jabier Muguruzaren 10. geltokia

Arg: Javi Colmenero
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- Aurreko lana –Konplizeak– eta oraingoa alderatzean
“argitasuna” hitza da gehien entzun dena. Hitz horrek
ongi azaltzen ditu diskoaren ezaugarriak?
Disko honek badu beste argi bat. Hori oso zaila ez zen,
aurrekoa alaia ez zelako. Argitasuna bi alderditan nabari-
tzen da: testuetan eta instrumentazioan. Testuetan herio-
tzatik eta gai ilunetatik urruntzen da. Instrumentazioari
dagokionez, baxu elektrikoak eta bateriak beste janzkera
bat ematen diote diskoari.

- Intimismoaren ildotik jarraitzen duzu, eta aldi berean
kritika soziala ageri da.
Bai, kritika agertzen da; baina oro har nire ibilbide artisti-
koa ez da oso soziala, ez zait gustatzen kritika oso modu
kategorikoan egitea.

- Oraingoan letra guztiak enkarguz idatziak dira.
Egileei zer helarazi nahi zenuela esan zenien?
Kolaboratzaile ekipo potentea daukat. Ongi ezagutzen
dugu elkar eta identifikazio maila altua da. Zera eskatu
nien: ez nituen poemak musikatu nahi, beraz, kantuak iza-
teko letrak nahi nituela. Ez zen betetzen erraza, izan ere,
poetak baitira! Lortu dugulakoan nago. Arinagoak dira,
leloa badute...

- Taxirik ez Harkaitz Canok idatzitako kantu baten izen-
burua da. Zergatik hori diskoa bataiatzeko?

Ez da arrazoi sakonik: polita delako eta joko handia ema-
ten duelako, besterik ez.

- Beraz, oraingoan emaitza erritmikoagoa da. Zein
izan zen aldaketa horren jatorria? 
Angel Unzuk (gitarra akustikoa) eta Mireia
Otzerinjauregik (ahotsa) jarraitzen dute, baina beste garai
bateko musikariak berreskuratu ditut: Txema Garces
(baxu elektrikoa), David Gomez (bateria eta perskusioak)
eta Roberto Yaben (gitarra elektrikoa). Hortaz, musikari
gehiagok parte hartu dutenez, indar handiagoko emaitza
lortu dugu.
Aldaketaren zergatia azaltzeko, Leonard Cohen-en ome-
nezko biran bilatu behar da; hura txinparta, abiapuntua
izan zen. Hausnarketan murgildu ondoren musikari horie-
kin beste giro bat bilatzea inportantea zela erabaki nuen.

- Diskoa gauzatzeak urtebeteko lana eman dizu eta
orain krisian dagoen merkatu diskografikora atera da.
Zein da zure gogoeta egoera honen aurrean?
Arazoa  sakona da. Gure gizartean musika eta musikaria
debaluatzen ari dira. Gaur egun musikaria zarela esaten
duzunean beste garaiko prestigioa galdu duela konturatzen
zara. Musika da dohainik nahi jaso nahi duguna. Nik
garrantzia duela transmititu nahi dut, ofizio bat dela.

- Kontzertu zirkuituari hasiera eman diozu jada. Non

“Disko honek badu
beste argi bat”

Arg: Javi Colmenero



Jabier Muguruza: ahotsa eta
akordeoia
Txema Garces: baxu elektrikoa
eta moldaketak
Angel Unzu: gitarra akustikoa
David Gomez: bateria eta 
perkusioak
Mireia Otzerinjauregi: ahotsa
Roberto Yaben: gitarra elektrikoa
Mikel Azpiroz: pianoa eta 
moldaketa (10)
Maite Aseginolaza: moldaketa
(8)

DISKOKO 
KANTUAK

1.  Problemak
2. Etxera bai, etxera ez

3. Ezjakintasunak
4. Clementine

5. Arbola zaharra bezala
6. Koadrileko isilena

7. Partehartzea
8. Hutsartean

9. Beste nonbait
10. Tan petita

LETREN
EGILEAK

Jose Luis Padron
Harkaitz Cano

Gerardo Markuleta
Bernardo Atxaga

Iñaki Irazu
Iban Zaldua

Tan petita kantua
Maria-Mercé 

Marçal-ena da. 
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jardungo duzu zuzenean?
Estatuko zirkuituaren barruan, Katalunian eta Euskal
Herrian bereziki. Madril ere hiri inportantea da. Vic-en dis-
koaren aurre-estreinaldia egin nuen, arrakastaz egin ere,
jendea kanpoan geratu baitzen.
Durangon abenduaren 7an joko dugu. Urtarrilean,
Bartzelonan eta Madrilen.

- Musikaren Akademiak euskal disko onenari ematen
dion saria hirutan eskuratu duzu. 
Horrelako errekonozimenduak ondo etortzen dira.
Aipagarria da 2004an Paul McCartneyk sorturiko L.I.P.A
(Liverpool Institute for Performing Arts) eskolak ere gon-
bidatu ninduela. Han, ikasle onenek osaturiko taldearekin
aritu nintzen lanean, irakasle, euskal kantariaren erreperto-

rioa prestatzen.
Gure lanbidean jendearen erantzun ona konpentsazioa da,
jendeak goza dezan bilatzen dugu.

- “Aitarekin bidaia” antzezlana estreinatu da. Zuk musi-
ka jarri diozu eta zuzenean jotzen duzu. Zer moduzko
esperientzia izan da?
Ez da antzerkirako musika konposatzen dudan lehen aldia;
baina oraingoan zuzendariak integratu nahi ninduelako
akordeoia zuzenean jotzen dut, eta antzezle paper txikia
ere badaukat. Durangon estreinatu berri da eta orain arte-
koan kritika onak jaso ditu. Agurtzane Intxaurraga zuzen-
daria da eta Jose Ramon Soroiz eta Joseba Apaolaza, an-
tzezleak. Talde horrekin lan egitea luxua da.



dokumentu bat egiten du. Gazte
Informazioaren Lurralde Zentroak
asteburuko eskaintza guztiak jaso-
tzen ditu. Gainera, interesatzen
bazaizu, Lan Pila! panelera jo deza-
kezu, eta han ikusiko duzu automa-
tikoki eguneratzen dela.
Zure lana aurkitzen duzun bitartean,

Auzolandegiak eta bidaia solidarioak

Margolan berria GIBn

AUZOLANDEGIAK ETA BIDAIA SOLIDARIOAK 
URTE OSOAN ZEHAR

- HAURRALDE Elkartearen lankidetza proiektuak: Argentina, Peru,
Bolivia.
- REMPARTen auzolandegiak Frantziako hainbat herritan.
- SCI (Nazioarteko Zerbitzu Zibila) herrialde desberdinetan antola-
tutako auzolandegiak.
- GAIA Elkarteak antolatutako auzolandegiak. Elkarte honek ingu-
rumenaren alde lan egiten du.

Informazioa: www.irun.org/igazte

TN (Toma nota) aldizkaria GI bulegoan
duzu.

Udalak Carmen Mauraren
olio-pintura bat eta Susana
Zaldibarren grabatu bat erosi
dizkio TAUPADAK GKE era-
kundeari. Jose Antonio
Santano alkatearen hitzetan,
"Bi emakume artista, Irungo
margolari handienetako bi"
dira. "Nire asmoa Udalaren
bulegoren batean egotea da,
ahalik eta jende gehienak ikus
di-tzan", adierazi du.

Bildu den dirua TAUPADAK
GKE erakundeak Boliviako
Amazonian egiten ari den lana
aurrera eramateko erabiliko
da. Proiektu horrekin emaku-
me indigenak, hots, hango
gizarte mailan azkena denak,
heziketa jasotzeko, prestatze-
ko eta lan egiteko aukera izan
dezan lortu nahi da.

Zatoz Gazte Informazio
Bulegora eta ikus ezazu berta-
tik bertara Carmen Mauraren
olio-pintura!
Zuri zer iruditzen zaizu?

Txingudiko Bertso-Eskola. 2009-2010 ikasturtea

Adin guztietako taldeak. Klaseak dohainik izango dira.
Non: Bidasoako EKTn 
(Larretxipi kalea, 12-behe. Irun).
Izena emateko eta informazio gehiago:
irunabar@gmail.com edo 685 72 75 39 (Aitor).




