
Zer da Goiener 

10 minututan 

Hernani, 2015ko otsailaren 19a 



Goiener irabazi-asmorik 

gabeko herritar energia 

kooperatiba da 
 



2014 martxoan izandako Batzar Orokorra (Gasteiz) 



Kooperatiba 
 

Aurrekariak : 2011n 
Talde sustatzailea: 2012ko otsaila 
Biltzar konstituziogilea: 2012ko ekaina 
Kooperatibaren erregistroa : 2012ko abendua 
Irekiera Masa Soziala: 2013ko urtarrila (33 bzk) 
Komerziatzaile alta: 2013ko maiatza 
Lehenengo  kontratuak: 2013ko ekaina 
Gizarteratze hastapena: 2013ko urria 
 







Egungo egoera 

 

2015ko otsailean   2.750 bazkide  

2500 kontratu aldatua 

 

2 pertsonak liberatuak eta 2015an beste 4-8 

(jornada erdian) 

 

Borondatezko langileak = indar eragilea > 100 

 

Hego Euskal Herrian >100 hitzaldi 



 

Eredu energetiko berri baten alde 

egiten duen herritar mugimendu baten 

parte aktiboa izan nahi dugu 

 

%100 berriztagarrien bidez ekoiztua 

elektrizitate eskaria handitu 

 

Kooperatiba 

aktiboa gara 



Zergaitik? 
Energia mendekotasuna Euskal Autonomia Erkidegoan 2008an %95 

Europako hainbat estatutan argiago daukate eta energi 

berriztagarriak bultzatzen dute (Alemanian) 

Espainian  



Ingurumenaren gaineko eragina 



Energiaren pobrezia 

 Energia dago gizarteak aurre 

egin beharreko arazoen artean 

lehenbiziko postuetan 

 
• Gizarteak datozen 

hamarkadetan gai horri aurre 

egin eta  konpondu beharra 

dauka. 

 

 erregai fosilak gehiegi 

erabiltzen dugu  
• gizarte-ereduaren 

jasangarritasunari buruzko 

eztabaida areagotzen ari da 



Nik zer egin dezaket? 

 

•Merkatu librean  

•Konfidantzako merkaturatzaile 

batengana jo 
• Bazkideen artean %100 berriztagarrien 

bidez ekoiztutako elektrizitatea 

merkaturatzen dugu 



Arauduta dagoena: Garraioa + banaketa 

Liberalizatua dagoena: Sortzea+ kontsumoa 



Kontsumo arduratsua 

sustatzen dugu 

 

Kontzientziatu eta 

informatu 



Kontzientziatu eta 

informatu 



Kontzientziatu eta 

informatu 



Gure xedea 

funtsezko/oinarrizko ondasun 

baten herritarren eskaria 

bideratzea eta ondasunarekiko 

kontrola berreskuratzea da 

energia 



Kooperatiba herritarra izateak, berdinen 

artean elkarlanean aritzea eta 

erabakiak hartzea ahalbideratzen du. 

bazkide bat 

bozka bat 

delako 



Bazkideek gure ekintzak gogo  

biziz partekatzen dituzte eta tokiko 

garapen ekonomiko baten alde 

elkartzen dira 

gertu gaude 

eta gertukoak 

gara 



Kooperatiba moduan 2012.an  

hasi zen gure ibilbidea eta egunero 

gehitzen ditugu bazkideak 

Herritarrak 

Gehiago hazten jarraitu nahi dugu 

Enpresa txikiak 

Erakunde publikoak 





ZER ESKEINTZEN 

DUGUN 

 

ZER ESKATZEN 

DUGUN 

GOIENEREKIN 
KONTRATAZIOA  

TOKIKO 
ENPLEGUA 

TOKIKO 
EKOIZPENA 

KULTURA 
‘ENERGETIKOA’.  



GOIENEReko aurreikusitako prezioa 

‘KRISTALEZKO BOLA’? 

MARGEN

A + 

MARGENA - 



32%

52%

12% 4%

¿La potencia contratada es adecuada para tu consumo?

Potencia contratada es superior a la
necesaria

Potencia adecuada para mi consumo

Mi objetivo era otro

No he sabido interpretarlo



¿La tarifa contratada es adecuada para tu consumo?

40%

44%

16%
0%

La tarifa contratada no es

apropiada para mi consumo

La tarifa contratada es apropiada

para mi consumo

Mi objetivo era otro

No he sabido interpretarlo



TOKIKO EKOIZPENA   

TOKIKO GARAPENA 

TOKIKO GARAPENA (INSTALAKUNTZAK, ZERGAK).  

 

IKUSGARRITASUNA  KONTSUMITUTAKO ENERGIA IKUS ETA IKUTU DAITEKE.  

 

JABETZA  “GEUREA DA” 

 

 

PPA (ingelesez) =  

ELK (EPE LUZERAKO  

KONTRATUAK) 

Prezioen kontrola  

gureganatu 

 



 Mila esker 

 

 www.goiener.com 

goiener@goiener.com 

 

943 088 444 

http://www.goiener.com/
mailto:udalak@goiener.com

