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beste begirada
Begiraren atal horretan gure Negozioetako beteranoak agertu ziren. Irudietan, haietako
batzuk.

gehigarri historikoak
Begira aldizkariak orduan argitaratzen ziren gehigarri historikoak
biltzeko balio izan zuen.

15 urte
Begira
Begiraren 15 urteotan erreportaje, albiste,
kolaborazio eta abar ugari igaro dira bere
orrialdeetatik. Laburbilduta, jarduera horren
balantzea egin nahi dugu urteka. Halaber, 15
urteotan aldizkarian parte hartu duten lagun
guztientzako omenaldi xumea izan dadin nahi
dugu.
Begirako edizio guztiak aldizkariaren online
bertsioaren

hemerotekan

www.begira.ulma.com.

daude

ikusgai:

hizpidea
Lehen editorialak Begiraren
helburuak adierazten zituen
jada. Orain dela 15 urte,
orduko lehendakari Jose Luis
Madinagoitiak ibilbide berriaz hitz
egin zigun.

mahai ingurua
Mahai inguruak izan dira aldizkarian gehien
baloratu diren ataletakoak. Irudian Mahai Inguru
bat, orduko bazkiderik gazteenekin.
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hitzaldia
Elkarrizketak gure inguruneko pertsona esanguratsuekin.
Gure aldizkariko orrietatik igaro ziren Edurne Pasaban,
Alberto Iñurrategi, Martin Berasategi, Ruper Ordorika eta Jose
Luis Astiazaran, besteak beste.

gehigarri historikoak
Urte haietan argitaratu ziren gehigarri historikoek lekua izan zuten
Begira aldizkarian.

gure erretiratuak
ULMAn askotan ospatu da erretiratuen eguna. 15 urteotan
Begira beti egon da presente.

albisteak eta gaurkotasuna
Urteetan zehar, eraikin eta Negozio askok ospatu dituzten euren inaugurazioak…
eta Begira beti egon da hor.

zer deritzozu?
Begirako inkestak mota guztietakoak izan dira urte hauetan zehar. Negozio
guztietako lagunek parte hartu dute horietan guztietan.
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gure jendearen erretratuak eta
historiak
Zalantzarik gabe, aldizkari barruan gehien estimatzen den ataletako bat. Gure
bazkideak eta langileak euren lan arlotik kanpo.

aurrez aurre
Elkarrizketa garrantzitsuak Aurrez Aurre atalean. Irudian,
Taldeko zuzendari nagusi Iñaki Gabilondori egindako
elkarrizketa, 2009an postura iritsi berri zela.

mahai ingurua
Genero berdintasunaren inguruko mahai ingurua da oihartzunik handiena izan
zuenetakoa.

agenda eta iradokizunak

ULMA Fundazioa

Atal honetan mota guztietako albisteak, lehiaketak, iradokizunak,
erretiroak, etab. egon dira.

ULMA Fundazioaren etapa berria. Irudian,
Mundukideko lehendakari ohi Mikel Gantxegi,
artean ULMA Taldeko lehendakari zen Xabier
Mugarza, eta Jokin Aperribay, Realeko gaur
egungo lehendakaria.
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atzerriratuak
Urteetan zehar, “Atzerriratuak” atalaren bitartez, gure
filialetan lanean ari ziren hainbat lagun ezagutu genituen.

erreportajeak
50. urteurrena ospatzeko Oñatiko Herriko plazan egindako kontzertuaren irudia ikusgarria izan zen.

lekaixo
Lekaixo esku orria izan da Begiraren aliatuetako bat urte hauetan guztietan.

profila
Negozioetako hainbat lagun igaro ziren “Profila” ataletik, eta haiei buruz zertxobait
gehiago ezagutu genuen.

aldizkariaren urteurrena
26. zenbakiko lehen orria, aldizkariaren lehen 10 urteak aurkezteko.
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albiste osasungarriak
15 urte hauetan, Laneko Osasunari buruzko albisteak,
erreportajeak eta artikuluak ohikoak izan dira aldizkarian.

ULMA Gara
ULMA Gara kanpaina korporatiboa gure batzar batzuetara hedatu zen. Irudian,
ULMA CyE, S.Coop.eko lankideak.

unibertsitatea-enpresa
Azken mahai inguruak Mondragon Unibertsitateko 3 dekano ekarri zizkigun Begirako orrialdeetara.

ULMA Taldeko beste talentuak
Atal honek izena aldatu izan du urteek aurrera egin ahala, baina betiere mamia mantenduz, gure bazkide
eta langileengan lan arloa baino zerbait gehiago bilatuz.
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Irudian, ULMA Taldeko Komunikazio Batzordea osatzen duten lagunak, zeinak aldi berean Begira aldizkariaren Erredakzio >>
Kontseiluko kideak diren, eta Igone Basterra, aldizkariaren diseinatzailea.

Carlos Sarabiarekin berba egin dugu. Bera da Begira aldizkariaren arduraduna, 2002an sortu
zenetik. 2011tik Begirako diseinatzaile den Igone Basterrarekin ere hitz egin dugu.

erreportajeak
Azken erreportajeetako bat ULMA Taldeko bazkiderik zaharrenarekin ondu
zen: Susana Unzurrunzaga.

Carlos, nola hasi zen dena?
Ba, 2002. urtearen hasieran.
Garai hartan Taldeko lehendakari
zen Jose Luis Madinagoitiak eta
zuzendari nagusi zen Txomin
Garciak
proposatu
zidaten,
“buletin korporatibo” baten
bitartez, Negozioetan sortzen ziren CARLOS SARABIA
aldizkariaren arduraduna
albiste eta komunikazio guztiei
bide egitea, gure bazkide eta langile guztiek horien berri
izan zezaten. Marka eta komunikazio arlokook onartu egin
genuen proposamena eta handik hilabete gutxira editatuta
zegoen aldizkariaren lehen zenbakia. Jakina, proposamen
haren atzean bazegoen barne komunikazio korporatiboari
buruzko kezka latente bat, eta komunikazio tresna propio bat
edukitzea kide izatearen sentimendua indartzeko baliagarria
izan zitekeela uste zen. 15 urte joan dira harrezkeroztik,
eta aldizkaria 40. zenbakira iritsi da. Orrialde horietan gure
Taldearen historiaren zati bat aletzen da, eta orriotatik gure
Taldearen bilakaeran protagonista izan diren pertsona asko
pasatu dira.
Zein dira Begiraren irakurleak?
Aldizkaria bazkideen eta langileen etxeetara iristea eta
familia osoak irakurri ahal izatea, banaketan erretiratuen
kolektibora ere iristea eta PDF bidez Taldeak mundu osoan
dituen filialetara helaraztea, nire ustean, lagungarria izan da
gaur egun Begira barne komunikaziorako tresna sendotzat joa
izan dadin. Gai horren ildotik, Begirak etorkizunera begirako
erronka handia dauka, hots: komunikazio korporatibotik
abiatuz, gure Taldearen globalizazioari erantzutea.

iraganari keinuka
15 urteotan iraganari egindako keinuak etengabeak izan dira. Irudian, azkenetako
bat.

Eta norbaiti eskerrak eman behar izatekotan...
Aldizkarian kolaboratzaile diren eta izan diren guztiei.
Departamentu Zentraletako nire lantaldeari, eta batez ere
urte hauetan guztietan, eta komunikazio batzordearen bidez,
Begira denon eta denontzako proiektu partekatua bihurtzen
lagundu diguten guztiei. Eskerrik asko.

Igone, zelakoa da Begiraren
zenbaki baten lanketa prozesua?
Aldizkariaren lanketa prozesua
aurkibidea zehaztuz hasten da.
Komunikazio batzordean eta
arloan adosten dugu zein izango
diren zenbaki berriaren edukiak,
eta horiek lantzen hasten gara. IGONE BASTERRA
aldizkariaren diseinatzailea
Aldi berean, gaurkotasun albisterik
aipagarrienak biltzeko eta wikian sartzeko eskatzen diegu
Negozioei. Wiki horri esker, denok aldi berean lan egin
dezakegu, edukiak jorratuz, editatuz eta aldaketak eginez.
Edukiak erabat itxita daudenean, maketazioari ekiten diogu,
irudi lagungarriak aukeratzen ditugu eta orrialde guztiak
sortzen dira banan-banan. Gero, behin baino gehiagotan
berrikusten dira, akatsik egon ez dadin. Gaztelaniazko bertsioa
bukatutakoan, testuak euskarara itzultzeko bidaltzen zaizkio
EMUNi, eta aldizkaria euskaraz ere maketatzen da. Jatorrizkoa
osorik eta ondo orrazturik dagoela, inprimatzea ahalbidetzen
duten fitxategi digitalak ixten dira eta, ondoren, Oñatiko
Gertu inprimategira bidaltzen. Gero aldizkaria posta arruntez
banatzen da ULMAko bazkide-langileen eta erretiratuen
artean. Kasu jakin batzuetan, eta zenbait langileren eskariz,
aldizkaria paper formatuan bidali beharrean posta elektroniko
bidez igortzen da pdf formatuan.
Inprimategiak aldizkariak gaztelaniaz eta euskaraz
inprimatzen eta bidaltzen dituen bitartean, aldizkariaren
ingelesezko eta frantsesezko itzulpenak kudeatzen ditugu
KOMArekin; ondoren, aldizkaria hizkuntza horietan
maketatzen dugu. Edukiak, dagozkien Negozioetara bidaltzen
dira berrikuspenak egiteko, eta zuzenketa guztiak egindakoan,
Begira aldizkariaren pdf fitxategiak ateratzen ditugu bai
frantsesez bai ingelesez. Gerora, Negozio bakoitzeko
arduradunek posta elektroniko bidez banatzen dituzte pdf
horiek atzerriko langile guztien artean.

