
 
 
 

 
 

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 

LAN ETA JUSTIZIA  
SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO 

Y JUSTICIA 

 
TXEMI CANTERA SARIA 

 
 

(Hotel Carlton –Bilbao) 
2020-01-15 

 
 

 

Arratsaldeon denoi, eta nola ez, nire agurrik beroenak Kepa Olivares ASLEko 

Presidenteari, Josetxo Hernandez ASLEko Gerenteari, eta  gaur hemen zaudeten 

guztioi, eta nola ez, Welcome to the Basque Country, Mr. Stack 

Ohore handia da niretzat aurten ere hitz batzuk zuei zuzentzea, ekitaldi berezi honetan: 

Txemi Cantera Gizarte Ekonomiako nazioarteko sariaren banaketa, hogeita 

bederatzigarrena dagoeneko, eta ez da gutxi, inondik ere. 

Nazioarteko ospea duen sari honek gizon eta emakumezko langileen parte-hartzea 

lehenesten duten enpresen lana aitortzen du; era horretan, enpresa horiek askoz 

probetxugarriagoak zaizkio gizarte osoari. 

Horiei gizarte-ekonomiako enpresak deitzen diegu, hargatik lehiaren helburua ahazten 

ez dutenak, horrek segurtatuko baitu haien gizarte-helburua.  

Txemi Cantera harro egongo litzateke saritutako enpresa bakoitzak egindako 

lanarengatik, eta are harroago ere egongo litzateke egiaztatzean urte haietako ahalegin 

guztiak errealitate bihurtu direla; izan ere, artean ere parte-hartzea bertute egiten duten 

enpresak daude, eta lemari irmo helduz nabigatzen dute, mundua askoz zorrotzagoa 

izanagatik ere. 

Lan-sozietateak eredugarriak dira Euskadin eta, Espainian aitzindariak direnez, ondo 

azaldu behar dugu zer diren Europar Batasunean.  

Urte amaieran, aukera izan genuen gizarte-ekonomiaz arduratzen diren Europako 

Batzordeko ordezkariekin biltzeko.  

ASLEko kideei SALESei buruz egin zizkieten galderek agerian utzi zuten beharrezkoa 

dela lan-sozietateen aukera Europar Batasun osoan azaltzea, eta Europako Batzordearen 

politika publikoek gure enpresak kontuan hartzea.  

Ondo dago ez ahaztea Lan Sozietate Anonimoak aurrerabide solidarioen eredu bihurtu 

zirela langileentzat une gogorretan.  

Hala ere, egun, aurrera egin behar dugu gizarte-ekonomia aukera desberdin bat izan 

dadin, orain arte ezagutu dugunaren aldean;  gizarte konprometitu, solidario, sozialago 

baterantz aurreratzea, azken jomugatzat hartuz desparekotasunei aurre egitea, eta 
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beharrezkoa da horretarako benetan beren enpresekin konpromiso sendoa duten 

langileek parte hartzea.  

Enpresarekiko konpromisoak partaidetza eskatzen du; enpresan benetan parte hartzea, 

sozietateko partaidetza.  

Ondo dago kudeaketan, administrazio-kontseiluetan, parte hartzeko bidean pausoak 

ematea, langileekin gardena den enpresa baterantz, baina benetako parte-hartzea, 

benetako konpromisoa, gizon eta emakumezko langileek bertako kide gisa parte hartzea 

da, akziodun gisa.  

Legegintzaldian, buruz buru lan egin dugu ASLErekin, eta esan nahi diet atsegin handiz 

egin dugula.  

Ez da harritzekoa gaur, ALE Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartearekin batera, ASLE 

ibiltzea proposamen juridikoak ontzen Lan Sozietate eta Partaidetzapeko Enpresen 

Legea garatu dadin, azken horien inguruan.  

Badakizuenez, partaidetzapeko enpresak gobernu honen helburu bat dira.  

Eusko Legebiltzarrak legez besteko proposamen bat onartu zuen enpresako eredu 

inklusibo parte-hartzaileari buruz.  

Sailak konpromiso sendoa du proiektuarekin, eta ASLE dugu bidelagun, adierazi 

dizuedan bezala, eta iaz adierazi nizuen bezala.  

Nire asmoa da Laneko ministroarekin lehenbailehen elkartzea, eta nire agendan Gizarte 

Ekonomia egongo da. 

Aipatu dudan Legea garatzea tartean sartuko dut, eta Lan Sozietateek Euskadin duten 

rola jarriko dut adibide bizitzat.  

Ez da harritzekoa Espainiako Gobernuarekiko hitzarmenean, eta orain gobernua 

badugu, argi eta garbi aipatzea Gizarte Ekonomia sustatuko dela. 

Sariduna aipatzeari heldu baino lehen, zuen baimenaz, eta badakit pentsatu duzuela 

honezkero, Josetxo Hernández ekarri nahi dut gogora oso bereziki, Josetxo, zuengana 

zuzendu baino lehen.  

Norbaitek esango luke soberan direla hitzak; nik, berriz, ez dagoela hitz nahikorik bere 

lana aitortzeko,  

haren konpromiso sendoa eta dedikazioa, Irimoren garaietatik, gure herriko lan-

sozietateen alde.  

Eskerrik asko, Josetxo, hainbat aldiz ezinezkotzat jotako amets bat errealitate 

bihurtzearren.  

Oso zorretan gaude zurekin, Euskadik asko zor dizu, eskerrik asko.  
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Welcome Mr. Stack, esaten nuen agurrean, Welcome and Congratulations.  

Zuri esleitu zaizu aurten Txemi Cantera saria. Eta badakit merezi duzula.  

Jack Stack &SRC Holdingsek saria merezi du. Enpresa horretan, bertako teknikari 

guztiak haren jabeak dira. Enpresa hori partaidetzapekoa da % 100. 

Pozarren gaude zu hemen gure artean edukitzearren, eta mesedez eman egizkiezu nire 

zorionak enpresako langileei, Springfield Missourin. 

Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrentzat, interes handikoa da ezagutu eta jakitea 

Estatu Batuetan enpresa-errealitate batzuek Gizarte Ekonomiako enpresa deitzen 

duguna bezalako gizarte-interesak dituztela.  

Horretan sinesten dugu, eta zuek eredu handia zarete partaidetzapeko enpresetan eta 

enpresekin aurreratzen jarraitu nahi dugunontzat.  

Jaun-andreak, nire esker onak berriz ere gonbiteagatik. Gabon eta eskerrik asko.  

 


