
‘Hospitalitatea’ ekimenak giza 
mugikortasun behartuaren dra-
ma humanitariora gerturatzen 
gaitu. Horixe da, hain zuzen ere, 
gure garaiko erronka handiene-
tako bat. Enpatizatzera bultza-
tzen gaitu, eta gure ingurune 
hurbilenean errefuxiatuen eta 
migratzaileen alde lan egiten du-
ten erakundeekin elkarlanean 
jarduteko bihotza ematen digu.  

Bigarren Mundu Gerratik ez 
da inoiz egon hainbeste errefu-
xiatu munduan: jadanik 65 mi-
lioitik gora dira. Une hauetan, 
Siriatik datoz haietako asko Eu-
ropara; aldi berean, Afrikan ga-

tazkan dauden herrialdeetako eta 
Ekialde Hurbileko beste herrial-
de batzuetako migratzaileekin 
elkartzen ari dira. Amerikar kon-
tinentean, etengabe ateratzen 
dira Erdialdeko Amerikako mi-
gratzaileen martxak Estatu Ba-
tuetarako bidean, Mexikon zehar. 

Estatu Batuetako eta Europar 
Batasuneko migrazio politika 
murriztaileek gero eta sufrimen-
du handiagoa eragiten dute 
lekualdatutako pertsonengan. 
Gero eta bide arriskutsuagoei 
ekin behar diete, eta handiagoa 
da pertsonekin trafikatzen dituz-

ten sareen eskuetan erortzeko 
arriskua. Sartzeko eta iristeko 
bide seguru eta legezkorik ezean, 
gero eta murritzagoa da migra- 
tzeko eskubidea.  

Errealitate horrek laguntzera 
deitzen digu, eta hausnartzera 
behartzen gaitu: zer-nolako gai-
tasuna dugu harrera egiteko, su-
frimenduarekin enpatizatzeko 
eta halako oinazea, desberdinke-
ria eta bidegabekeria sortzen di-
tuzten arrazoiak desagerraraz-
teko? 

Migrazioaren fenomenoari oso-
ko erantzuna eman nahian, era-
kunde publikoekin eta gizarte zi-
bilarekin elkarlanean aritzen 
dira elkarte jesuitak, harrerako 
eta nazioarteko lankidetza 
proiektuak koordinatzeko. Aldi 
berean, sentikortzeko eta hez-
teko ekintzak sustatzen dituzte 
ikastetxeetan, elkarteetan eta he-
rritarren aurrean, eta erabaki-
tzaile politikoekin eta hedabi-
deekin eragin politikoa izateko 
ekintzak gauzatzen dituzte. 

Jendeak era askotako arra-
zoiak direla-eta migratu behar 
du: gerra, jazarpen politikoa, 
hondamendi naturalak, degra-
dazio ekologikoa, bizitza aurre-
ra atzeratzeko bitartekorik eza, 
eta haien bizitza edo askatasu-
na arriskuan jartzen duten bes-
te hainbat egoera.

Jesusen Lagundiaren erakundeek indarrak eta ahaleginak batu 
dituzte, migratzaile eta errefuxiatuentzako harreraren, 
elkartasunaren eta inklusioaren kultura sustatzen laguntzeko

 JESUSEN LAGUNDIA

2018an, «Hospitalitate» lelopean, 
280tik gora pertsonari egin genion 
abegi, 50 ekimenetan baino 
gehiagotan; 3.300 pertsonari 
baino gehiagori lagundu genion 

gizarteratzeko prozesuetan; eta 
sentikortzeko eta eragiteko 280 
ekitaldi publiko baino gehiago 
egin genituen 45etik gora gune 
geografikotan.

280 pertsonari eman zitzaion abegia

Hospitalitatea gure mugetara heltzen diren migranteen aurrean harrera eta inklusioa bultzatzen duen ekimena da. 

PROIEKTUON BITARTEZ, 
JATORRIKO HERRIALDEAN, 
IBILBIDEAN ZEHAR ETA 
HARRERA TOKIETAN EMAN 
NAHI ZAIE LAGUNTZA 
ERREFUXIATU ETA 
MIGRATZAILEEI

www.caminosdehospitalidad.org

Migratzaile eta 
errefuxiatuentzako 
harrera kulturala 
sustatu eta  
defenda dezagun

2019ko Ekaina



Zenbatetsitakoaren arabera, 
13,5 milioi siriarrek behar dute 
laguntza humanitarioa, eta zi-
fra horren erdia adingabeek 
osatzen dute. Siria barruan sei 
miloi pertsona baino gehiago 
daude lekualdatuta, eta beste 
askok Ekialde Hurbileko albo-
ko herrialdeetara ihes egin 
dute: adibidez, Libanora (1,5 
milioi errefuxiatu hartu ditu), 
Turkiara, Jordaniara eta Ira-
kera. Hainbatek bilatu du ba-
besa Europan, Kanadan eta Es-
tatu Batuetan, baina ehuneko 
txiki batek baino ez du harre-
ra ona izan. 

Siriako gatazka zortzigarren 
urtera iritsi den honetan, he-
rriaren sufrimenduak erreali-
tate izaten jarraitzen du. Oina-
rrizko baliabideak eskuratzeko 
aukera mugatuek eta eguraldi 
gogorrak eragin larria dute 
lekualdatutako familiengan eta 

pertsonengan. Haietako asko 
muturreko pobrezia egoeran 
bizi dira, bermatutako elika-
gairik, urik edo sendagairik 
gabe. 

JRSk 2008an erabaki zuen Si-
rian jarduten hastea, batez ere, 
irakiar jatorriko errefuxia-
tuekin. Denbora horretan, pre-
mia larriei erantzun die JRSk, 
eta aldi berean siriar biztan-
leak defendatu eta babestu ditu, 
bizitza duinaren alde borrokan, 
aholkularitza juridikoaren eta 
laguntza psikologiko eta sozia-
laren bitartez. Horrez gain, zen-
bait eskolatan zerbitzu heziga-
rriak ematen ditu, haurrak be-
ren haurtzaroa normaltzen 
saiatzen diren bitartean. 

JRS-Europaren bitartez, Eu-
ropara etorkizun eta babes bila 
datozen milaka siriarri lagun- 
tza ematen die Jesusen Lagun-
diak.

Kongoko Errepublika Demokra-
tikoaren ekialdean, elkarrekin bo-
rrokan ari dira hainbat talde ar-
matu, eta infernu gaiztoena bi-
hurtu dute Kongo: 1998tik bost 
milioi lagun baino gehiago hil 
dira, bi milioi baino gehiagok utzi 
behar izan dute beren etxea eta 
sexu indarkeria erabiltzen ari dira 
gerra arma gisa. 

Eremu hori munduko meatze 
gune garrantzitsuenetakoa da. 
Bertan dago munduko koltan 

erreserben % 80, eta mineral 
hori gabe ez litzateke posible 
izango teknologia berrien 
iraultza, batez ere, mugikorre-
na. Talde armatuek kontrolatzen 
dute koltanaren erauzketa, pro-
zesatzea eta salmenta.  

Kongoko Errepublikako Erre-
fuxiatuentzako Jesuita Zerbi- 
tzuak (JRS) era askotan lagun- 
tzen dio lekualdatzera behartu-
tako jendeari: elikagaiak eta la-
rrialdiko materialak emanez (adi-

bidez, tapakiak eta olanak), os-
tatuak prestatzen; kanpalekue-
tan hezkuntza emanez, irakas-
leak sentikortzeko eta presta-
tzeko jarduerak eginez; indarke-
riaren eta lekualdaketaren ondo-
rioz traumak izan dituzten 
pertsonei laguntza psikosoziala 
emanez; eta sexu indarkeria ja-
san duten emakumeei arreta psi-
kologikoa emanez. Horrez gain, 
alfabetatzea, lanbideak ikastea 
eta lanerako tresnak banatzea 
sustatzen du, enplegua aurkitzen 
eta diru sarrera iturri egonko-
rrak bermatzen laguntzeko. 

 
 

IInformazio gehiago:  
www.alboan.org

HOSPITALITATEA

LAGUNTZA JATORRIKO HERRIALDEETAN

Migratzaile karabana delakoek 
agerian uzten dute milaka erdial-
deko amerikarren exodo izenga-
bea; 2018ko urritik, 10.000 lagun 
baino gehiago bildu dituzten Es-
tatu Batuetaranzko bidean. 

Migratzaileak lazeriatik eta 
indarkeriatik ihesean ari dira, 
bizi baldintza hobeak bilatu 
nahian. Taldean migratzen du-
tenean, elkarri lagundu die-
zaiekete, eta nork bere kabuz bi-

daiatzen duenean agertzen di-
ren zailtasunak eta arriskuak 
gutxitu ditzakete. 

Latinoamerikako Jesusen La-
gundiak, Latinoamerikako eta 
Karibeko Migratzaileentzako Je-
suiten Sarearen (RJM-LAC) eta 
Errefuxiatuentzako Jesuiten Zer-
bitzuaren (JRS) bitartez, lagun- 
tza eraginkorra eman nahi die 
migratzaile, lekualdatu eta erre-
fuxiatuei, hainbat alorretatik: 

pastoraltza, hezkuntza, gizartea, 
legeria eta akademia. 

Nikaraguak 2018ko apiriletik 
bizi duen ezegonkortasun egoe-
rak, migratzaileen karabanak 
eta Estatu Batuetako politika 
gero eta mugatzaileagoak: ho-
rrek guztiak erronka berriei au-
rre egitera behartu ditu sareok. 

 
Informazio gehiago:  
www.alboan.org

IBILBIDEAN ZEHAR LAGUNTZEA

Migratzaile karabanek Erdialdeko 
Amerika zeharkatzen dute Estatu 
Batuetan etorkizuna bilatu nahian

Kongoko E. D. ekialdeko 
drama humanitarioa

Sirian, 8 urteko gatazkaren 
ondoren, 13 milioi eta erdi 
pertsonak behar dute 
laguntza humanitarioa

Hego Amerikan 10.000 pertsona baino gehiago Estatu Batuetara joan behar izan  
dira haien herrialdeetatik alde eginez bizi baldintza hobeak bilatzeko.  IVÁN BENÍTEZ

Siriako eskoletan umeek haien haurtzaroa  
berreskuratu ahal dute.  IVÁN BENÍTEZ

Talde armatuek kontrolatzen dute Kongon koltanaren  
erauzketa, prozesatzea eta salmenta.  IVÁN BENÍTEZ. 



 HOSPITALITATEA

ABEGIA HELMUGAN

Bizilagunak - Alboko 
familia 
‘Bizilagunak-Alboko familia’ aniz-
tasunean elkar topatzeko espe-
rientzia bat da. Bertako familia 
batek eta atzerritar jatorriko fa-
milia batek elkarrekin otordu bat 
egiten dute. Esperientzia horre-
tan, dinamizatzaile bat izaten dute 
alboan, parte hartzen duen fami-
lietako baten etxean otordua an-
tolatzen laguntzeko. 

Gehiengo gizartearen eta hemen 
etxe berria aurkitu duten etorki-
nen artean kontaktu, harreman eta 
adiskidetasun berriak sortzen la-
guntzen du ‘Bizilagunak’ ekimenak. 

Ekimena urtero antolatu ohi da, 
azaroan. Beste erakunde batzuen 
artean, Bilbon Ellacuría Funda-
zioak eta Donostian Loiolaetxea 
elkarteak sustatzen dute.  

 
IInformazio gehiago hemen: 
www.fundacionellacuria.org eta 
www.loiolaetxea.net

Errefuxiatuen 
harrerako Babes 
Komunitarioa 
Babes komunitarioaren bidez, 
zuzenean errefuxiatuak har-
tu eta integratzeko lanean par-
te har dezakete herritarrek. Ko-
munitate berrietan integra-
tzeko prozesuan etorkin berriei 
laguntza sozial eta materiala 
emateko konpromisoa hartzen 
dute komunitateko babesleek. 

Munduan dauden gatazkak 
eta jazarpena direla-eta lekual-
datu behar izan diren pertso-
nen kopurua zifra errekorre-

tara iritsi den honetan (jada-
nik 65 milioi baino gehiago 
dira), inoiz baino premia han-
diagoa du nazioartean babesa 
behar duten pertsonentzat le-
gezko sarbideak babesteko, 
handitzeko eta dibertsifika-
tzeko ardura partekatzeak. 

Aurten, ACNURek, Espainia-
ko Gobernuarekin eta Eusko 
Jaurlaritzarekin lankidetzan, 
babes komunitarioaren espe-
rientzia pilotua jarri du abian 
Euskadin, eta, haren bidez, 
gure lurraldean abegi egin zaie 
birkokatzeko prozesuan dau-
den 5 siriar familiei, gutxienez 
24 hilabetez. Cáritasen eta 

Euskadiko erakunde jesuiten 
plataformaren konpromisoari 
esker gauzatu ahal izan da eki-
men hori. 

Praktikan, Babesle Komuni-
tarioko Tokiko Taldeak sortu 
dira (nagusiki, laguntza tekni-
koa izan duten boluntarioz dau-
de osatuta), familiei egunero-
ko bizitzan lagun egiteko eta, 
hala, gure gizartean integra-
zioa errazteko. 

 
 

Ekimenari buruzko informa-
zio gehiago lortzeko:  

 
www.fundacionellacuria.org

Gauean,  
boluntariotza bizi 
‘Gauean’ boluntariotzako espe-
rientzia bat da. Haren bitartez, 
gure auzoetan bizi diren gazte mi-
gratzaileei, besteak beste, ostatu 
egonkorra eta gutxieneko bizi bal-
dintzak emateko esku har deza-
kete herritarrek. 

Horretarako erabilitako aterpe 
batean, gaua igarotzeko leku abe-
gitsua ematen zaie bizilekurik ez 
duten gazte migratzaileei. Gaue-
ro, ostatua ez ezik, harrera duin 
eta abegitsua egiten dien bolun-

tario batek laguntzen ditu gaz-
teak. 

Esperientzia horri esker, kide- 
tza sentimendua sor daiteke gaz-
teengan, eta hori funtsezkoa da 
harrerako komunitatean finka- 
tzeko eta loturak garatzeko pro-
zesuan. Parte hartzaileen ehuneko 
50etik gora, oso esperientzia onu-
ragarria dela diote.  

Bizkaian, Ellacuría Funda-
zioak kudeatzen du esperien- 
tzia hori.  

 
Informazio gehiago hemen: 
www.fundacionellacuria.org Jesuiten Etxea. 

Harrera komunitatea 

Durangon dagoen Jesuiten ha-
rrera komunitatea. Gaur egun, 
urtean zehar hiruzpalau lagun 
hartzeko aukera du. Harrera 
proposamena 2007. urtean jarri 
zen martxan. Orduz geroztik, 50 
lagun hartu dituzte. Komuni-

tatea ikastetxearen alboan dago, 
eta elkarrekin harremana eta 
lotura dute. 

Komunitateari dagokionez, 
apurka-apurka autonomia har-
tzen joateko pisu bat dago, ha-
laber. Komunitatean urtebeteko 
harrera izan ondoren autono-
mia prozesurik garatu ezin izan 
badute, boluntario sare batez la-

gundutako pisu autonomo ho-
rretara igarotzeko aukera 
eskaintzen zaie. Komunitatea 
arduratzen da pisuaren iraun-
kortasunaz. 

 
 

Ekimenari buruzko informa-
zio gehiago lortzeko:  
 https://bit.ly/2WwWi26  

Harrera familien 
Sarea 
‘Harrera Familien Sarea’ mi-
gratzaile eta asilo eskatzaileen 
zaurgarritasunari eta etxe-
bizitza lortzeko zailtasunari 
erantzuteko jaio zen. Etxebizi- 
tza aukera bat baino gehiago, 
abegi oneko esperientzia bat 
izatea da helburua. 

Harrera familien sarea 
2016an sortu zen. Arian-arian 
zenbait familia batu zaizkio, 
eta beste batzuek utzi egin 
dute, gehienetan, hasierako 
familiaren egoeran aldaketak 
izan direlako. 

Gaur egun, 17 familiek osa-
tzen dute harrera familien sa-
rea. Harrerak aldi baterako 
dira, eta egonaldia ez da iza-

ten hiru hilabetetik gorakoa. 
Denboraldi horretan, auto-
nomia eta egonkortasun han-
diagoa eman dezaketen bizi-
leku dinamiketara igarotzea 
proposatzen da. 

 
Ekimenari buruzko informa-
zio gehiago lortzeko: 
 
www.fundacionellacuria.org

Gaztelania ikasteko 
proposamena 

Gaztelania ikasteko proposamena 
hizkuntza ikasi nahi duten atze-
rritar iritsi berrientzako proposa-
men bat da; haiekin bildu, eta la-
guntza ematen zaie, beste erakun-
de batzuek eskainitako prestakun- 
tza programa egituratuagoetan 

sartu ezin badira, dela matriku-
la aldia igaro delako, dela itxaro-
te zerrendan daudelako. Bi maila 
ematen dira, oinarrizkoa eta au-
rreratua, astean bitan: astelehen 
eta ostiraletan, 1,5 orduko klaseen 
bidez. 
Ekimenari buruzko informazio 
gehiago lortzeko:  
www.fundacionellacuria.org

Jesusen Lagundiak errefuxiatuak lagundu eta babesten ditu.  IVÁN BENÍTEZ

Aowier familia Atenasko (Grezia) Errefuxiatuentzako  
Jesuiten Zerbitzuko zentro batean.  IVÁN BENÍTEZ



‘Hospitalitate bideak’ proposame-
naren bidez, errefuxiatu eta mi-
gratzaileak abegiz hartzea susta-
tzeko mobilizatu nahi dira herri-
tarrak. 

Udaberrian, indarrak batu ge-
nituen Jesusen Lagundiko erakun-
de eta komunitate guztiek, elkar-
tasuneko ibilbideetan parte har-
tzera dei egiteko bertakoei nahiz 
migratzaileei, eta, hala, indarke-
riari uko egiten diogula eta Euro-

pan inklu-
sio eta 
a b e g i  
kultura 
nahi du-
gula argi 
uzteko.  

Ibilbide 
horiek amai-
tzeko, ekitaldi sinboliko bat egi-
ten da toki adierazgarri batean. 
Dagoeneko ehunka lagunek par-
te hartu dute bi edizioetan.  

 
IInformazio gehiago, hemen: 
 
 wwww.caminosdehopitalidad.org

HERRITARREN MOBILIZAZIOA

‘Más allá de las fronteras – Mu-
getatik Haratago’ esperien- 
tziazko hezkuntza proposamen 
bat da. ALBOANek eta Loiola-
ko Santutegiak sustatzen dute, 
Loiolaetxea elkartearekin, Ga-
rapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziarekin eta 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin 
lankidetzan. 

Etxea utzi behar izan eta gero 
gure ingurura iritsi diren pertso-

nen errealitatea hurbiltzea da 
helburua. 

Proposamenak hainbat etapa 
hartzen ditu barnean; besteak 
beste, Loiolako Santutegiaren 
aterpetxean egiten den hiru egu-
neko egonaldia nabarmendu 
daiteke. Bertan, 2. DBHko ikas-
leek bizipen bidez sentitzen du 
zer den egiaz migratzaile edo 
errefuxiatua izatea, migrazio 
prozesuaren etapa bakoitzean: 

lekualdaketa behartua, migra-
zio bidea, mugak, eta harrera 
herrialdera iristea. 

Guztira 3.135 gaztek, 150 bat 
hezitzailek eta Euskadi eta Na-
farroako 29 ikastetxek parte har-
tuko dute ekimenean, eta 
inskripzioa zabalik dago orain-
dik. Parte hartu nahi duten ikas-
tetxeak helbide honetan jar dai-
tezke ALBOANekin harremane-
tan: wwww.alboan.org.

HEZKUNTZA/SENTIKORTZEA

Mugetatik Haratago

Hospitalitate 
bideak

Mugetatik Haratago errefuxiatu eta migranteekiko begirada aldatzea helburu duen hezkuntza ekimena da.

‘Isiltasun zirkuluak’ migratzai-
le eta errefuxiatuenganako elkar-
tasun ekintza baketsuak dira. 
Elizaren inguruko gizarte era-
kundeek sustatzen dituzte. 

Herritarren mugimendu gisa 
hasi ziren, Toulousen (Fran- 
tzia) 2007an, eta orduz geroztik 
hainbat herrialde eta hiritan he-
datu dira, zertarako eta: migra-
zio politikak eta bizitza hobea 
lortu nahian migratzen dutenen 

eskubideak urratzen direla sa-
latzeko; bizi dituzten sufrimen-

duari eta bidegabekeriari buruz 
kontzientziatzeko; migratzaile 
eta errefuxiatuenganako elkar-
tasuna eta abegi kultura susta- 
tzeko; eta herritarrak mobiliza-
tzeko, justiziazko eta duintasu-
nezko erantzuna bila dadin 
haientzat guztientzat. 

Bilbon hilabete bakoitzaren 
azken asteazkenean egiten da, 
eta Donostian, aldiz, hilabete 
bakoitzaren azken ostegunean. 

 
IInformazio gehiago, hemen:  
Bilbo www.fundacionellacuria.org  
Donostia www.loiolaetxea.net

Isiltasun zirkuluak

Argazki erakusketak 
 

«Stand by. Siriako familia errefuxiatuak inorena ez den 
lurraldean». Iván Benítez fotokazetariak eta ALBOANek egi-
na, 2018an abiarazi zen, Bilboko Deustuko Unibertsitatearen 
klaustroan. Grezian dauden siriar familia errefuxiatuen errea-
litateari buruzko erakusketa ibiltaria. 
«Toki bat munduan», ALBOANen eta Loiolako Santutegia-
ren artean egina. Gure inguru hurbilenean migratzaileen alde 
lan egiten duten erakundeei laguntzera animatzen gaitu.  
Erakusketa guzti hauek www.alboan.org helbidean aurki dai-
tezke. 
 

Bizi, elkarrekin bizi: kulturarteko 
jardunaldiak 
Tuterako Lasa Zentroak «elkarrizketarako eta garapenerako 
kultura aniztasunaren munduko eguna» ospatzeko sustatu 
duen topaketa proposamena. Azken edizioan (jadanik be-
deratzi egin dira), 12 kultur tradiziok parte hartu zuten. Ber-
takoak izan ziren: jotak, sevillanak, erraldoi dantza eta 
ijitoen flamenkoa. Atzerriko ordezkariak ere bildu ziren: Al-
jeria, Bolivia, Bulgaria, Ekuador, Hungaria, Maroko, Ni-
geria, Dominikar Errepublika eta Senegal. Jardunaldi hauek 
bizikidetza sustatzen dute, arazoak eta itxaropenak parteka- 
tzeko bitarteko gisa; elkarrekin lan egitea; eta pertsona 
bakoitzaren izaera errespetatzea eta guztiok gizaki garela ohar-
tzea. Informazio gehiago, hemen: wwww.centrolasa.org 

Europako Parlamentuak funtsezko 
eginkizuna bete dezake, giza duin-
tasuna errespetatzen, babesa lor- 
tzeko bide seguru eta legezkoak 
ematen, eta guztiok barnean har-
tzen dituen gizarte bat eratzeko 

politikak diseinatuz EBrako. 
Errefuxiatuentzako Europako 

Jesuiten Zerbitzuak (JRS Euro-
pe) #ThePowerofVote kanpaina 
abiarazi zuen iragan maiatza-
ren 26an, hauteskundeetan bozka-

tzera deitzeko eta, hala, jatorrizko 
balioak leialki betetzen dituen Eu-
ropa bat defendatzeko: berdinta-
sunean, duintasunean, askatasu-
nean eta babesean oinarritutako 
Europa bat.  

Haren bitartez, konpromiso 
hauek hartu dituzten indar poli-
tikoen aldeko botoa sustatu nahi 
izan zen hauteskundeetan: Euro-
para babesa bilatzeko datozen guz-
tientzako harrera baldintza dui-

nak bermatzea, Europan babesa 
bilatzeko legezko bide segurua-
goak sortzea, eta migratzaile eta 
errefuxiatuak barnean hartzeko 
lan egitea. Maiatzaren 26ko Euro-
pako Parlamenturako hauteskun-
deak direla eta, ekimenarekin bat 
egin dugu «Hospitalitatea» susta- 
tzen dugun erakundeok.  
Informazio gehiago:  
jrseurope.org/thepowerofvote

ERAGIN POLITIKOA

Europa solidario, abegitsu, konprometitu eta plural baten alde

lu-
a

de 
amai-
italdi sinboliko bat egi-

HOSPITALITATEA

OOnline dohaintzak: 
www.caminosdehospitalidad.org 

 

 
   Ordainketak mugikorretik: 

Zure banku aplikazioarekin eta  
BIZUMekin: ALBOAN edo 11262 kodea 

 

Diru Sarrerak kontu hauetan: 
Fundación ALBOAN-en izenean. 

BBVA: EES52 0182 1290 35 0010853001 
Laboral Kutxa: ES39 3035 0083 27 0830064469 

Erreferentzia: ‘Hospitalidad’

LAGUNTZEKO 
BIDEAK


