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Beste urte bat bukatuta, memoria honen bitartez bisual-
ki zein grafikoki islatu nahi dugu Hirukidek 2011n zehar 
egindako lana; urtea ez da erraza izan familia askoren-
tzat. Hortik dator V. Kongresuari eman genion izena, urrian 
egindakoa  eta “Ausarten garaia” izendatu genuena. Au-
sardia beharrezkoa izan baitugu, egoera per tsonal zein 
familiarretik, ekonomikoki, lan aldetik eta sozialki izan 
ditugun zailtasun eta konplexutasunei aurre egiteko. Eta 
ausardiari buruz asko dakigu kide ugariko familiok, beha-
rrezkoa izan baitugu gutako bakoi tzak abiatutako abentura 
familiarrari ekiteko. 

Guztiok dakigun bezala, al txortegi publikoak nahiko egoera 
zailetik pasa tzen ari dira, baina agintari bakoi tzak defizita 
edo aurrekontuen desorekari aurre egiteko duen modua-
ren arabera ikusiko da politikari edo agintari gisa duen ba-
lioa. 2011n zehar, gizarte-murrizketak hazten ikusi ditugu, 
eta familiak alderdi askotatik babesgabetasunean uzten. 
Hirukidetik, jarraitu egin dugu seme-alabak dituzten fami-
lien eta euren zain tzaren garran tzia erakunde eta adminis-
trazio guztien mahai gainean agerian uzteko lanean. Men-
deetan zehar, instituzio natural batek baino ez du aurrera 
egin per tsonak jaso eta babesteko lanari dagokionez, ga-
rai oparoetan zein krisialdietan: FAMILIA da instituzio hori. 
Ondorioz, familiak paper ordezkaezina du historian, eta 

berau honda tzeak edozein jendarteren oinarriak kolokan 
jar tzeko moduko ondorioak izan di tzake. Chestertonek zio-
en bezala: “Familiaren aurka hi tz egiten dutenak ez dakite 
zer egiten ari diren, ez baitakite zer desegiten ari diren”. 

2011n zehar asko izan dira Hirukidek aurrera eramandako 
jarduerak eta ekitaldiak, eta hurrengo orrialdeotan izango 
dituzue ikusgai. Lanaren eta familiaren adiskide tzea da, 
oraindik ere, gure erronka nagusietako bat, eta horrega-
tik antolatu ditugu berriz kide ugariko familien tzako diruz 
lagundutako jolaslekuak; aldarrikapen bideo bat ere egin 
dugu gai horri erreparatuta.  

Aldi berean, ahaleginak bikoiztu ditugu familien tzako gure 
informazio, aholkulari tza eta orientazio zerbi  tzuan, egoera 
ahulenean daudenengan arreta berezia ipinita. Hori guztia 
gure eguneroko lanari uko egin gabe: kide ugariko fami-
lien eskubideak defenda  tzea eta dituzten abantailak hobe -
tzea, esparru legal, ekonomiko eta sozialean. Dozenaka 
dira hainbat administrazio eta kargu publikorekin eginiko 
bilerak, baita kargu politiko eta enpresariekin ere, urtean 
zehar pauso  txiki zein handiagoetan islatu direnak. 2012 
are erronka handiagoko urte gisa aurkezten zaigu, baina 
Hirukide osa tzen dugun 6.300 familiok batuta, inoiz baino 
indar handiagoz helduko diegu.

Ignacio Mª De Guinea Llop 
Hirukideko Presidentea

PRESIDENTEAREN ESKUTI TZA
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Hirukide, Eusko Jaurlari tzak herri-onurako elkarte izendatua, Ausarki (Araba), 
Lasterbide (Bizkaia) eta Liluraldi (Gipuzkoa) irabazi asmorik gabeko elkar-
teek osa tzen dute. Horiek guztiak kide ugariko Euskadiko familien eskubideak 
defenda tzeko asmo irmoarekin sortu ziren, eta euren aldarrikapenak iri tzi pu-
blikoari zein agintariei helarazteko asmoz. 

Egun, 6.300 familia (36.000 lagunetik gora) dira bertako kide eta izaera apolitiko 
eta ez-konfesionaleko GKE da; bere helburua kide ugariko familien eskubideak 
defenda tzea da, bizi tza politiko, instituzional, sozial, mediatiko eta enpresariale-
ko alor guztietan. Hiru seme-alaba baino gehiago edo bi errealitate sozial ezber-
dineko bi seme-alabako familiek osatutako kolektibo honi zuzenduta, Hirukidek 
informazio eta aholkulari tza zerbi tzu iraunkorra dauka, jendartea sen tsibiliza-
tzeko eta kon tzien tzia tzekokanpainak egitearekin batera. 

Bere sorreratik bertatik, elkarteak kide ugariko Euskadiko familiei ematen die 
lagun tza, euren eskubideak defenda tzeko eta gainerako familienekin pareka-
tzeko asmoz; horregatik, 2002an, Eusko Jaurlari tzak Herri-Onurako Erakunde 
izendatu zuen Hirukide: bere ohiko jarduera eta eginbeharren bitartez, Euska-
diko interes orokorraren sustapenean lagun tzen duen elkartea. 

12 urte hauetan, Hirukide seme-alabak dituzten familien beharren inguruko sen-
tsibilitate handiagoaren susta tzaile eta eragile izan da hainbat erakunde eta ad-
ministrazioren artean, eta haiekin batera jardun du lanean. 

Zergatik sortu zen Hirukide?

Kide ugariko familiena baldin tza eta behar oso zeha tzak dituen kolektiboa da, 
eta ez geunden indarrean zeuden inolako legeren babespean. Errealitate eta 
behar sozial berriak babestu eta horiei arreta emango zien legerik gabe, kide 
ugariko familiak zigortuta eta baztertuta senti tzen ziren bizi tza politiko, ekono-
miko eta sozialeko esparru ezberdinetan. 

A U R K E Z P E N A
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90eko hamarkadaren amaieran, kide 
ugariko familia talde  txiki batek era-
baki zuen Euskadin mugimendu bati 
ekitea, kolektibo honen eskubideak 
defenda tzea eta seme-alabak dituz-
ten familiak babestuko zituen legeria 
berri bat bila tzea helburu, esparru 
ezberdinetan familia bakoi tzak duen 
seme-alaba kopuruaren garran tzia 
kontuan hartuta.

Europako gure inguruko herrial-
deetan abiatutako familia-politikak 
erreferen tzia gisa hartuta, hainbat 
administraziorekin pausoak eman dira esparru ezberdinetan, hala nola seme-
alabagatiko zuzeneko diru-lagun tzak, lan eta familiaren adiskide tzea, hezkun tza 
edo e txebizi tza.

Misioa eta ikuspegia

Jendarte zibilak familia, oro har, eta kide ugariko familiak, bereziki, baloratu eta 
babestu beharreko ondare uniber tsala dela barnera tzea da helburu nagusia. 
Ikerketa soziologiko guztiek ziurta tzen dute familia dela gure jendartean hobe-
kien baloratutako instituzio soziala, eta bere defen tsan guztiok ados egotea lor-
tu behar dugu, edozein izanda ere per tsona bakoi tzaren kidetasun politiko edo 
sinesmen morala.

Hirukidek familien defen tsa du helburu nagusia, esparru ezberdinetan; gurasoek 
nahi adina seme-alaba izateko oinarrizko eskubidea askatasunez egikari tzea 
nahi du, horregatik zigortuta edo baztertuta sentitu gabe. 

Hirukidek ez du ez lagun tzarik, ez limosnarik eska tzen, Justizia eta Aitor tza 
eska tzen ditu: seme-alaba asko izateak jendarte aurrerabideari egiten dion 
ekarpena egoki baloratu beharra dago. Gustura eskain tzen ditugun denbora eta 
ahalegin per tsonala, baita erosteko ahalmena murriztea ere, jendartearen gai-
nerakoak balia tzen du. Etekin hori gastu publikoaren aurreztean gauza tzen da, 
familiak egiten duena Estatuak aurrezten baitu: seme-alaben jendartera tzea, 
gaixoen zain tza, helduen arreta, seme-alaba langabetuak manten tzea, etab. 
Aldi berean, inber tsio moduan ere gauza tzen da: gure seme-alabak izango dira 
etorkizunean kotizatuko dutenak eta zerbi tzu publikoei eusten lagunduko dute-
nak, eta hori ere erosteko ahalmenaren galera hori pairatu ez dutenek baliatuko 
dute, era berean. 
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6.300 familiak baino gehiagok osa tzen dute Hirukide; elkarteko kide izateko Kide 
Ugariko Familia Titulua eduki tzea edo eduki izana eta Euskal Autonomi Erkide-
goan bizi tzea dira bealdin tza bakarrak. Gaur egun, indarrean den titulua duten 
familien %30 da Hirukideko bazkide. 

2011n, elkarteak 36.000 bazkide kopurua gaindi tzea lortu du, eta horietako 
gehienak jarraian deskribaturiko kategoerien arteko lehenengo bietan daude 
kokatuta: 

 Eskubide osoko bazkideak: aurreko betebeharrak beteta, adinez nagu-
siak direnak eta lan egiteko gaitasuna dutenak. 

 Bazkide gazteak: hasierako betebeharrak beteta, adin  txikikoak eta 14 
urtetik gorakoak direnak, baina kide izateko euren legezko ordezkarien 
baimena behar dutenak; ezingo dute zuzendari tza kargurik hartu Ba-
tzordean. 

 Bazkide babesleak: elkarteei/federazioari bitarteko ekonomikoak ematen 
dizkieten per tsona fisiko edo juridikoak, baina elkartean parte-har tze so-
zialik ez dutenak. 

 Ohorezko bazkideak: kide ugariko familien kolektiboaren defen tsari 
modu nabarmenean lagun tzen dioten elkarte edo per tsona fisiko edota 
juridikoak.

B A Z K I D E A K
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Informazio eta aholkulari tza zerbi tzua

Kide ugariko Euskadiko familiengandik ehunka galdera eta eskaera artatu di-
tugu azken urtean. Era berean, behar izan duten familia guztien eskubideak 
defenda tzeko helegiteak eta administrazio edo legezko ekin tzak egin ditugu. 
Horrekin batera, bazkide guztiei informazioa helarazteko ahalegin berezia egin 
da, web-gunearen, hileroko newsletterraren, hiruhileko aldi-
zkariaren eta postaren bitartez. 

Diruz lagundutako hiriko jolaslekuak

Bigarren urtez, diruz lagundutako haurren-
tzako jolaslekuak antolatu ditugu. Oraingoan, 
ikasturte hasieran eta amaieran eta Eguberrie-
tan antolatutakoez gain, Aste Santuan eta uz-
tailean ere burutu ditugu. Horiek guztien helburua 
da familien tzat hain zaila izaten den lan eta familia 
adiskide tzea. Hiru lurraldeetako hiriburuetako 
ikaste txeetan egin ziren jolaslekuok. 

J A R D U E R A K  E TA 
E K I T A L D I A K
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Hirukideren V. Kongresua 

“Ausarten Garaia” izenburupean eta Donostiako Kursaal Jauregian, kide uga-

riko familion V. Kongresua egin genuen. Hizlari eta aditu paregabeak gonbidatu 

genituen, une sozioekonomiko asaldatu hau uler tzen eta gure eta gure familien 

onena atera tzen lor tzen lagun tzeko.

Milaka familiaren tzat gero eta zailagoa den panorama ekonomiko eta lan arloko 

honetan, gero eta zalan tza per tsonal, familiar eta sozial gehiago sortuta... beha-

rrezkoa da familia barnean eta kanpoan loturak sendotu eta estu tzea. Aurretik 

dugun erronka handiaren ideia garbi, gurasook ausardiaz hartu behar dugu gure 

gain, kide ugariko familia guztiok dugun famili zama a tseginaren jabe. Horreta-

rako, ugariak izan ziren  txostengileek guk erabili ahal izateko eraku tsi zizkiguten 

estrategiak eta tresnak.

Bai hizlarien mailak, bai haien hi tzaldi a tsegin eta erakargarriek bertaraturiko 

ia 300 gurasoen i txaropenak ase zituzten. Haur tzaindegi-zerbi tzua, jarduera, 

jolas eta ikuskizun ani tzekin, adin guztietako haurrek beteta egon zen egun 

osoan zehar.

Honako  txostengile hauek izan genituen:

Leopoldo Abadía:  kide ugariko familiako aita, hizlaria eta hainbat best-

sellerren egilea. 

Santiago Aldekoa: kide ugariko familiako aita, idazlea, hizlaria, aholkula-

ria eta coach. 

Carlos Andreu: kide ugariko familiako aita, hizlaria, coach eta presta-

tzaile akademikoa.

Inaugurazio ekitaldian Kide Ugariko Familien Sari bi banatu ziren, honakoei: 

Erakunde Publiko edo Pribatuaren kategorian: Uvesco Taldeari (Ercoreca, 

BM, Netto eta Super Amara). 

Per tsona Garran tzi tsuaren kategorian: Ignacio Zaldua Jaunari (hil os-

teko saria), Lasterbide Bizkaiko Kide Ugariko Familien Elkartearen Presi-

denteordeari.
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XIII. Famili Festak

Beste behin, eta badira hamahiru, gure Famili Festak ospatu genituen hiru hiri-

buruetan. Elkartearen jarduerarik zaharrenak berriz bildu zituen, maia tza, ekaina 

eta irailean, jolas eta festa izaerako egun paregabea goza tzeko gogo tsu zeuden 

milaka familia. Festa hauek ezin hobeak izaten jarrai tzen dute gainerako jen-

darteari kide ugariko familien egoera, beharrak eta aldarrikapenak ezagu tzera 

emateko, hala nola bazkideon artean elkar ezagutu ahal izateko eta gure bizipen 

eta esperien tziak parteka tzeko. 

Maia tzaren 14an Gasteizko Boluevard zentro komer tzialean, ekainaren 19an 

Donostian, Anoeta futbol-zelaiaren kanpoaldean, eta irailaren 17an Bilboko Ka-

silda Iturri tzar parkean egin ziren. 
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Web-gune berria eta sare sozialak

Urte osoan zehar buru-belarri aritu gara lanean elkartearen web-gunea berri-
tzeko eta hobe tzeko, eta urrian estreinatu genuen bedera tzi atalekin. Askoz 
ere ikusgarri eta dinamikoagoa, protagonismo berezia ematen die Elkarteak 
sare sozialetan dituen kontuei. Picasa, Facebook eta Youtube dagoeneko 
badira hiru informazio hedabide. 

Era berean, atal berriak eran tsi dira, esaterako, elkarrizketak, artiku-
lu interesgarriak, urteko agenda edota blog interesgarriak, erabil-
tzaileek modu zuzenago eta errazagoan eskuratu ahal izateko in-
formazio hau. 

Hirukideren bideo berriak

2011n zehar izandako bi hauteskundeen aurretik, Hirukidetik aldarrikapen bi-
deo bana egin genuen. Beste behin, haurrei eman diegu lekukoa gure alda-
rrikapenak agintariei helarazteko. 

Maia tzeko udal eta foru hauteskundeetarako “Agintari Jaunak 2” egin genuen; 
bertan, haur talde batek zoriona i tzul tzeko eska tzen zien agintariei. Azaroan, 
eta hauteskunde orokorren aurretik, “Ez li tzateke alderan tziz izan beharko?” 
zabaldu genuen, lan eta famili adiskide tzeari erreparatuta. Biak zabaldu dituz-
te asko toki eta estatu mailako hedabideek.
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Hirubag

Kide ugariko familien ikuspen soziala areago tzea, hala nola elkartearena bera-
rena, gure helburuetako bat da eta, hori  xede, merchandising material gehiago 
atera ditugu. Horien artean Hirubag nabarmen tzen da, formatu eta ikusgarrita-
sun handiko erabilera ani tzeko pol tsa, familiek egunero beren erosketetan edo 
oporraldietan erabil dezaten. 

Hirukideren I. Argazki Gertakizuna

Lehenbiziko aldiz burutu genuen gertakizun hau; familia bazkide guztiak 
Hirukideko produktuekin ager tzen ziren argazkiak bidal tzera animatu geni-
tuen. 

Pegatinak,  txapelak, baloiak, pol tsak... asko eta oso onak izan ziren jaso geni-
tuen argazkiak. Partaide guztien artean enpresa lagun tzaileen hainbat produktu 
zozketatu ziren.
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Partaide tza FEFNk antolaturiko Lehiaketetan 

Beste behin, Kide Ugariko Familien Espainiako Federazioak antolaturiko le-
hiaketetan parte hartu dugu. 

Oraingoan Famili Argazkien IV. Lehiaketan eta Gabon- txartelen VI. Lehiaketan, 
kide ugariko familien tzat baino ez.

Elikagaien Bankua

Beste behin, eta Gasteizko Elikagaien Bankuarekin batera, elkartetik elika-
gaiak banatu dira Gasteizko baliabide gu txiagoko kide ugariko familien artean. 
Ekimen honek, Hirukidek duela hamaika urte Ausarki Arabako elkartearen bi-
tartez buru tzen duena, lehen mailako elikagai sortak bana tzen ditu.

Haur eta Nerabearen Eskubideen XXII. Urtemuga

Haur eta Nerabearen Eskubideei buruzko Konben tzioaren oroi tzapenak, urtero 
azaroaren 20an ospa tzen denak, berriz ere bildu zituen hainbat elkarte eta 
kolektibo, Gasteizko Udalarekin elkarlanean.

Hirukide izan zen horietako bat eta eskulan tailer bat burutuz hartu genuen 
parte; bertan, heldu zein haurrek, i txaropenez beteriko errota txoak egin zi-
tuzten.
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HAUTESKUNDEAK MAIA tzEAN ETA AZAROAN

2011n zehar Hirukidek bilera ugari izan zituen Administrazio Publikoetako ar-
duradunekin, zein kargu politikariekin, horien aurrean kide ugariko familien zein 
seme-alabak dituzten familien ohiko min tzakide eta bozeramailea baita hainbat 
gairi dagokienez: familia, garraioa, hezkun  tza, e txebizi tza...

Jarraiki, 2011n Hirukiderekin bildu ziren arduradun publiko eta politikarietako 
garran tzi tsuenak zerrendatuko ditugo:  

An txon Belakortu eta Ira txe López 
de Aberasturi, Bildu

Oxel Erostarbe, Aralar

Juanjo Agirrezabala, EA 

Mikel Arana, Ezker Batua-Berdeak

Gorka Maneiro, UPyD

 Txema Oleaga, Pa txi Lazcoz, 
Teresa Laespada eta Yolanda Díez, 
PSE  

Amaia Arregi, Gorka Urtaran eta 
Nerea Melgosa, EAJ

Javier de Andrés, Javier Maroto eta 
Cristina Ruiz, PP

HIRUKIDE 
ERAKUNDE 
ETA ALDERDI 
POLITIKOEKIN
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EUSKO JAURLARI tzA

María Isabel Celaá, Hezkun tza 
Sailburua

Marisol Esteban, Hezkun tza 
Sailburuordea

Loli García, Familia eta Ekin tza 
Komunitarioko Zuzendaria

Isabel Muela, Turismoko 
Zuzendaria

ALDUNDIAK

Pilar Ardanza, Bizkaiko Gizarte 
Ekin tzako Diputatua

Sergio Murillo, Bizkaiko 
Gizarte Gaietako Zuzendaria

Marta Alaña, Arabako Foru 
Aldundiko Gizarte-zerbi tzuetako 
Diputatua

Paloma Aranceta, Arabako 
Foru Aldundiko Gizarte-zerbi-
tzuetako Zuzendaria

Iciar Lamarain, Arabako Foru 
Aldundiko Euskara, Kultura eta 
Kiroletako Diputatua

Ander Rodríguez, Gipuzkoako 
Gizarte Politikako Diputatua

Jon Lasa, Gipuzkoako 
Gizartera tze eta Enplegu 
Zuzendaria
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UDALAK

Juan Karlos Izagirre, Donostiako 
Alkatea

Eneko Arruebarrena,  Leioako 
Alkatea

Jon Albizu, Donostiako Mugikorta-
sun Zinego tzia

Manuel Uriarte, Gasteizko Ogasun 
Zinego tzia

Alfredo Iturricha, Gasteizko 
Hiritarren tzako Zerbi tzuak eta Kirol 
Zinego tzia

BESTELAKO ERAKUNDEAK

Mar Zabala,  Eudelen Zuzendari 
Nagusia

Mª Luisa Aguirreche, Arartekoaren 
Emakume, Berdintasun eta Familia 
sailen Koordina tzailea
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HIRUKIDE HAUETAN DAGO

Hirukidek bete tzen dituen eginkizunen 
baitan ordezkari tza lana dago, seme-
alabak dituzten familiena oro har eta 
kide ugarikoena bereziki, hainbat pla-
taforma eta erakundetan, horietako 
kide den heinean aldizkako bileretan 
aktiboki parte hartuta:

Eusko Jaurlari tza:

 Gizarte-zerbi tzuen Euskal Kon-
tseilua

 Eusko Jaurlari tzako Familia Ba-
tzorde Iraunkorra

 E txebizi tzaren aldeko Itun Soziala

 Hirugarren Sektoreko Sareen Sarea

 Eusko Jaurlari tzako Elkarrizketa 
Zibilerako Mahaia

Bestelako erakundeak:

 Gasteizko Udaleko Gizarte 
Gaietako Kon tseilu Sektoriala

 Donostiako Udaleko Gizarte Kon-
tseilua

 Gasteizko Udaleko Haur tzaro eta 
Familia Ba tzordea

 Kide Ugariko Familien Espainiako 
Federazioa

HIRUKIDEK PARTE HARTU DU 

2011n zehar, elkartea EAEko hainbat 
erakunde edo administraziok gonbi-
datua izan da,  txostengile edo ber-
taratu gisa seme-alabak dituzten 
familiekin loturiko bere irizpidea edo 
esperien tzia ezagu tzera emateko. 
Besteak beste:

 FEFNk antolaturiko lanbide 
jardunaldiak

 Gasteizko Udaleko Osoko 
Bilkura, haurdunen tzako 
aparkaleku bereziak gai tzeari 
buruz

 Gasteizko Udaleko Osoko 
Bilkura, testuliburuak erosteko 
lagun tzak ken tzeari buruz

 Ordutegiak Arrazionaliza tzeko VI. 
Kongresu Nazionala

 Arabako Foru Aldundiaren 
harrera ofiziala (Emakumearen 
Nazioarteko Eguna)

 “Arabako Gizarte Ongizateko 
Foru Institutua 1985-2010” 
ekitaldia

 Donostiako Udalaren harrera 
erakunde eta elkarteei
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2011n zehar, Hirukidek akordio ugari lortu ditu erakunde eta entitate priba-
tuekin. Egun, 350 lankide tza-hi tzarmen baino gehiago ditugu enpresa eta 
dendekin, eta ondorioz, abantailak eta deskontuak eskain tzen zaizkie gure 
bazkideei.

Familiei jasaten ari diren lan egoera eta ekonomiko la tza arin tzen  lagun tzeko, 
bikoiztu egin ditugu ahaleginak kide ugariko familien tzako akordio eta aban-
taila ekonomiko gehiago eskura tzeko. Onurak automobilgin tzan, energian, 
elikaduran, hezkun tzan, arropetan... hala nola prezio merkeagoak aisialdi eta 
entretenimenduan dira Hirukideko bazkideek goza di tzaketen abantailetariko 
zenbait. 

Besteak beste, honakoekin izenpetu edo berritu dituzte Hirukidek edo Kide 
Ugariko Familien Espainiako Federazioak lankide tza-akordioak 2011n zehar, 
bazkideen tzako baino ez izanda onurak:

AKORDIO 
PR IB ATUAK
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Beste behin, “kide ugariko familia” 
marka iri tzi publikoarengana eraman 
dugu, eta lortu egin dugu seme-
alabak dituzten familien solaskide 
eta bozeramaile izatea hedabide 
eta gobernarien aurrean, jendar-
tea sen tsibilizatuz eta ezagu tzera 
emanez oro har familien benetako 
egoera, eta, bereziki, kide ugarikoe-
na. 2011n, Hirukidek 600 agerpen 
baino gehiago izan ditu hedabide 
tradizional eta digitaletan, solaskide 
izanda, besteak beste, adiskide tzea, 
garraioa eta e txebizi tza gaietan.

Iri tzi-artikuluak, pren tsa-oharrak, 
komunikatuak, gutunak zuzendaria-
ri edo adierazpen eta elkarrizketak 

dira elkarteak erabil tzen dituen ohiko 

bitartekoak, bere helburu eta alda-

rrikapenen berri emateko jendarte 

osoari, hedabideen bitartez.

Komunikazio zerbi tzu iraunkorra 

daukagu, hala nola familia edo ko-

lektiboarekin lotutako gai guztietan 

adituak diren hainbat bozeramaile, 

baita hainbat lagun tzaile eta fami-

lia ere, hedabideak une zeha tz ba-

tzuetan arta tzen dituztenak. Era 

berean, ahal den neurrian, hedabi-

deekin lankide tzan ari tzen gara, 

kide ugariko familiei elkarrizketak 

edo erreportajeak egitea erraztuz 

hainbat gai eta esparrutarako. 

 
H IRUKIDE 
HEDABIDEETAN

Komunikabideetako agerraldi kopurua
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www.hirukide.com

Gure web-gune berrituak bazkideei eta oro har jendarteari informazioa helarazteko 
bide nagusia izaten jarrai tzen du, bere dinamismoari eta etengabeko eguneraketei 
esker. Bertan eskegi tzen dira berri guztiak, gertakizun eta jarduerei buruzko infor-
mazioa, hala nola kide ugariko familiekin lotutako legeria edo lagun tzei buruzkoa. 
Ohikotasunez egunera tzen diren hamabost atal baino gehiago ditu, horrela eten-
gabeko informazioa eskainita familiei Federazioaren lanaren inguruan.

Orrialdea elebiduna da, euskaraz eta gazteleraz dago. 2011N zehar 100.000 
bisita baino gehiago izan ditu, eguneko batez bestekoa 275 izanda. 2011n, era 
berean, indartu egin da Hirukideren presen tzia hainbat sare sozialetan, esate-
rako, Facebook, Picasa edo Youtuben.

A R G I TA L P E N A K
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Newsletterra

Urteko hamabi hileetan bidal tzen 
diegu posta elektronikoz gure bazki-
de eta erakunde zein entitateei “Hi-
rukide egunean”, azken hileko berri 
interesgarrienen laburpena jaso tzen 
duen Newsletterra. Bazkideei infor-
mazioa emateko bitarteko arin eta 
merkea da, euskaraz eta gazteleraz. 
Horren bidez, elkarteak diru asko 
aurrezten du eta gutun eta liburuxka 
kopuru handiak igor tzea ekiditen da, 
Hirukdiden beti nagusitu den inguru-
menarekiko errespetuzko espiritua-
rekin bat eginda.

Berriak, ohartarazpenak, agenda, 
deskontuak, eskari-eskain tza eta fa-
miliarteko aisialdia dira bertako atal 
nagusiak eta hilero iristen da kide 
ugariko milaka familiarengana. Baz-
kideekiko komunikazio bide arin eta 
azkarrena da, eta 6.000 posta baino 
gehiago daude alta emanda.

Hirukide berriak

Duela 11 urte argitara tzen 
dugu gure doako hiruhileko al-
dizkaria, kide ugariko familia baz-
kide, erakunde pribatu eta pu-
bliko, hedabideen eta abarren artean 
bana tzen duguna.

Aldizkari osoa da, lagun tza publikoe-
tan izandako azken berrikun tzak, 
Federazioak lorturiko akordio priba-
tuak, egindako deialdi eta jarduerak, 
artikulu erabilgarriak, aisialdi eta en-
tretenimenduzkoak, hala nola familia 
bazkideei eta per tsonaia publikoei 
elkarrizketak bil tzen dituena.
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Gure esker ona 2011n Hirukidek 
gure zerbi tzu eta jarduera guztiak 
garatu ahal izatea ahalbidetu duten 
babesle eta lagun tzaile guztiei.ANTOLA TZAILEAK / COLABORADORES:
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