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Susana Unzurrunzaga,
45 urte ULMAn lanean

SUSANA UNZURRUNZAGA.
ULMA Packaging
ULMA Taldean bazkide
aktibo gisa denbora
gehien daramana, 1972ko
maiatzetik ULMAn.
Gure datuak zuzenak badira
ULMAn 1972ko maiatzean hasi zinen
lanean. Aurten 45 urte beteko dituzu
gurean eta, horregatik, zu zara bazkide
aktiboen artean denbora gehien
daramana, ez bakarrik Packagingen,
ULMA Talde osoan ere bai. Bazenekien?,
Erretiroa noizko?
Ez nengoen guztiz ziur, baina, bai,
susmoa banuen horrela izan zitekeela.
Aurreko batean, erretiratzeko gutxi falta
zaien beste lankide batzuekin berriketan
eta kontuak egiten aritu ginen; eta ematen
zuen ni nintzela Packagingen urte gehien
zeramana.
Ez nekiena zen ULMA Talde osoan ere
neu nintzela antzinatasun handienekoa.
Eta jubilatzeari dagokionez, data
2018ko otsailaren bukaera izango litzateke,
baina, aurre-jubilatzeko LagunArok ematen
dituen laguntzekin, espero dut aurtengo
uztailaren bukaeran izatea. Ikusiko dugu
zer gertatzen den…
Susana, kontatu nolakoa izan
zen kooperatiban lanean hastea eta
bertan egin duzun ibilbidea.
Eneeee, hainbeste urte pasa dira!!!,
baina niretzat lehenengo lana zen, dena
zen berria. Ikusmin handia nuen. Egia
esateko, hemen aurkitu nituen pertsonak
oso-oso onak eta maitekorrak ziren eta ezin
dut berba erdirik ere esan haien aurka.

Eurak izan ziren mugitzen ari garen
mundu hau benetan nolakoa den erakutsi
zidatenak, kooperatibismoaren ezagutzak
irakatsi zizkidatenak eta, nola ez, talde
lanaren beharra sartu zidatenak. Beti-beti
adieraziko diet nire esker ona.
Nire ibilbidea gorabeheratsua izan da.
Une oso onak izan ditut, ez hain onak eta
baita txarrak ere.
Uneren batean guztiok pasa izan ditugu
une benetan zailak kooperatiban. Esaterako,
1984ko krisian. Ez genekien nola bukatuko
zen krisi hura eta ahalegin handiak egin
behar izan genituen, baina irten egin ginen
eta hemen gaude, sendoago, handiago
eta, azken batean, Negozio handi eta Talde
handi batekin.
Niri dagokidanez, delineatzaile lanean
hasi nintzen eta, gero, berregituraketekin
eta enparauekin, denetariko lanak
egitea egokitu zait, “fotokopien neska”,
erosketa departamenduan...; eta, orain,
mekanizatuen departamenduan nago,
administrazioko kontu guztiak eramaten.
Laneko esperientzia zabal
horretan, denetatik izango zenuen,
ezta? Ze une gogoratzen duzu bereziki?
Lehenengo urteak gogoratzea dut gustuko.
Maitasun bereziz gogoratzen ditut, orduan
benetako laguntasuna zegoelako, ez orain
bezala. Elkarri lagundu eta elkar zaintzen
genuen. Beharbada, izango zen ni oso
gaztea nintzelako, baina beti nire lankideek
babesten nindutela sentitzen nuen eta,
gaur egun, sentimendu hori daukat

eurekiko. Egun, hori hutsune gisa ikusten
dut. Horregatik, bada, hasierako urte horiek
dira era berezian gogoan dauzkadanak.
ULMAn hainbeste urtez lan
egin ondoren, aukera izan duzu
kooperatibaren eta ULMA Taldearen
bilakaera ikusteko. Zuk zeuk nola
bizi izan duzu bilakaera hori eta nola
ikusten duzu etorkizuna?
Argi dago kooperatiba ondo joan dela;
ondo esan dut, baina oso ondo esango
nuke, Negozioari dagokionean.
Ni hasi nintzenean guztiok elkarrekin
geunden, Eraikuntza eta Packaging Otadui
Gotzaina kalean, eta Negozio bakarra
osatzen zuten. Denbora aurrera joan ahala,
handitu egin gara eta Negozio bakoitzak
bere bidea jarraitu du. Niri iruditzen
zait, banaketa hori onerako izan zela, bi
negozioak ere guztiz desberdinak zirelako.
Horrela, Negozio bakoitzak bere garapena
izan du, bestearena kontuan hartu gabe.
Bestaldetik, pentsatzen dut bidean
laguntasuna gelditu dela, kooperatibismo
sentsazioa eta sentimendu pila bat, nire
ustez berezkoak izan beharko liratekeenak
honelako enpresetan. Orain uste dut
gehiegizko burokrazia dagoela, bakoitza
berera doala, zuzendariak beste maila batean
daudela, hor nonbaiten, bazkideengandik
oso urruti. Hori guztia kooperatiba batean,
hori printzipioz baztertuta egon beharko
litzakeenean. Hau, jada, ez da kooperatiba
bat, beste zerbait baizik.
Gainerakoan, etorkizunaz pentsatzen

Lehenengo urteak
gogoratzea dut
gustuko. Maitasun
bereziz gogoratzen
ditut, orduan
benetako laguntasuna
zegoelako.
dudanean, uste dut ondo joango dela. Ez
dakit gehiago haziko diren ala ez, baina
batuta jarraitzen badute, uste dut ondo
joango dela.
Zeintzuk pertsona dituzu buruan,
zure laneko ibilbidean ia 45 urte bete
ondoren eta zergatik?
Lehenengo, inolako zalantzarik gabe,
nire ahizpa Maite, berak barneratu
gintuelako kooperatiben munduan, ni
lehenengo eta, gero, nire ahizpa Marilo.
Ondorengoak ere gogoan ditut, Vicente
Elguero (nire lehenengo arduraduna),
Jose Andres Igartua eta ULMAn egin
nituen lehen urteetan lankide izan nituen
guztiak. Eskerrak eman nahi dizkiet
guztiei eman zizkidaten onarpenagatik,
adiskidetasunagatik eta laguntzagatik.
Azkenik, ULMAn bizi izandako
guztiarekin, baduzu mezuren bat
ULMAko lankideentzat?
Ilusioz eta gogoz jarrai dezatela.
Negozio handia eta Talde handia dituzte,
eta merezi duela horren alde lan egitea.

