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Lege esparrua
Deustuko Unibertsitateko Aldezlearen Antolaketari eta Jardunbideari buruzko
Araudia1 betetzeko, zeinak indarrean dagoen legearen (LOU 6/2001)
hamalaugarren xedapenean ezarritako oinarriak jasotzen dituen, Aldezleak 2017ko
ekainaren 1etik 2018ko maiatzaren 31ra egindako lanaren Urteko Txostena
aurkezten da, araudi horren 15. artikuluari jarraiki: “Aldezleak urteko txostena
prestatuko du, aurreko ikasturtean burutu dituen jarduerak zehazteko.2 Txosten
horretan jasoko da zenbat erreklamazio eta zein motatakoak aurkeztu diren,
izapidetzeko onartu ez direnak zergatik ez diren onartu, eta izapidetzeko
onartuetan zein izan zen emaitza. Txostenean ez da isilpeko daturik edo datu
pertsonalik jasoko, interesdunak identifikatzeko modurik egon ez dadin”.
Txosten hau ohiko moduan zabalduko zaio Deustuko Unibertsitateko elkarteari,
barruko komunikabideak, estraneta eta sare sozialak erabiliz. Dokumentua
Unibertsitateko Aldezlearen webgunean3 jarrita egingo da aurkezpen publikoa eta
bertan egongo da ikusgai aurreko urteetako txostenekin batera. Aurretik, 2018ko
ekainaren 5eko Kontseilu Akademikoan, txosten honen laburpena, Aldezlearen
eginkizunaren gaineko gogoetak eta hobetzeko proposamenak aurkeztu dira.
Txostena idazteko orduan, arreta handia jarri da kide guztien eskubide eta
askatasunak errespetatzeko eta konfidentzialtasun osoa gordetzeko pertsonen eta
kasuen tratamenduan, informazioaren gardentasuna galdu gabe.
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Aurkezpena
Honela hasi nuen txostena 2018ko ekainaren 5eko Kontseilu Akademikoan:
Errektore jauna, Kontseilukideak, egun on guztioi eta eskerrik asko hona etorri eta
neure egitekoaren berri emateko eskaini didazuen aukeragatik. Badakit ohitura bati
jarraitzen diogula, baina nire lehen hitzak ez dira kunplimentuzkoak, bihotzetik
ateratzen zaizkidan esker oneko hitzak baizik.
Adierazi nahi dizuet, gainera, irailaren bukaera aldera eginkizuna eskaini
zidatenean, ohoretzat hartu nuela lana, benetan eginkizun ederra baita bere
eskubideak urratuak sentitzen dituen pertsonaren alde egitea. Eginkizun ederra
unibertsitateari bere zerbitzuaren kalitatea hobetzen laguntzea.
Horrexegatik adierazten diet esker ona Errektoreari eta Kontseiluari, niregan
konfiantza jarri dutelako Aldeazlearen eginkizuna betetzeko. Eta ez dut aurrera egin
nahi aurreko aldezleari, Rosa Miren Pagolari, zerbitzu berri hau martxan jartzeko
egin duen lan eredugarria eskertu gabe.
Beste gauza askoren artean, aurreko aldezleak formalizatu zuen Kontseilu
Akademikoari urteko txostena aurkeztea, urtebetean egindako lana batu eta
agertzeko, Aldezlearen araudian ezarrita dagoen bezala. Baina aurkezpen honetan
gogoeta eta kezka batzuk ere partekatu nahi ditut zuekin, txostenean jasotako
datuek eta nire eskarmentu txikiak eragindakoak, Aldezlearen zerbitzua bera eta
Unibertsitateko jarduera oro har hobetzen laguntzeko asmoz.
Ezer baino lehen, argitu behar dut txosten honek 2017ko ekainetik 2018ko
maiatzaren bukaerara arte egindako lana jasotzen duela eta, kargua urrian hartu
nuenez gero, zati batean Rosa Miren Pagolak egindako lana ere bildu duela.

Txostenak aurreko urteetakoen eskema bertsua du, aurtengo datuak aurreko
urteetako datuekin alderatu ahal izateko.
Ohi duen bezala, Aldezlea zerbitzura laguntza eske hurbildu diren pertsona guztiak
artatzen ahalegindu da. Gatazkak konpontzeko orduan, beti saiatu da
elkarrizketaren bidez bideratzen eta adostasuna bilatuz.
Esker ona adierazi nahi diegu gatazkak onbideratzeko informazioa eta laguntza
emanez Aldezleari lagundu dioten unibertsitateko organoei, baita kexa,
erreklamazio, kontsulta edo arazoren bat aurkeztera Aldezlearengana jo dutenei
ere, zerbitzuan jarritako konfiantzagatik. Barkamena eskatzen diegu, bidenabar,
Aldezlearen jarduketekin behar bezala defendituak sentitu ez edo dagozkien
eskubideak ez zaizkiela aitortu uste duten pertsonei.

1. Atariko gogoetak eta kontsulta motak
Aurtengo ikasturtean era honetako jarduketak kudeatu dira:
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Kexak. Interesdunak uste du unibertsitateko organo edo kide batek
hartutako erabaki batek edo egintza batek bere eskubideak urratzen dituela.
Halako erreklamazioak arazoa konpontzeko eskura dauden beste bide
guztiak erabili ondoren iritsi behar dira Aldezlearengana. Hala ere, ohikoa da
Aldezlearengana jotzea, azken instantzia dela jakinda ere, arazoa
bideratzeko orientabide, laguntza edo aholku eske. Dena delakoagatik
errekurtsoa Aldezleari ez badagokio, orduan, ez da eskabidea izapidetzea
onartzen.
Kontsultak. Orientabidea, informazioa edo laguntza eskatzen dute. Gaiak
askotarikoak izan daitezke: arauak, administrazio kontuak, funtzionamendu
kontuak, elkarbizitzarekin edo lanarekin zerikusia dutenak. Gestioak –
gehienetan pertsonalak– unibertsitateko kudeaketa organoen aurrean egin
behar izaten dira eta, normalean, arazoari irtenbide azkarra ematen
laguntzen dute. Batzuetan, aski izaten da informazioa ematea.
Bitartekaritza dugu Aldezlearen egitekoetako bat. Gero eta gehiago
gomendatzen da bitartekaritzaz baliatzea unibertsitateko bizitzako gatazkak
konpontzeko, unibertsitateko elkarteko kide edo talde batek eskatuta.
Aurtengo ikasturtean ez da bitartekaritzarik egin.
Eta, azkenik, ofiziozko jarduketak. Aldezleak egiten ditu ikusiz gero
Unibertsitatearen ebazpen edo egintzaren batek edo unibertsitateko
elkarteko kideren batek edo batzuek unibertsitateko kideen eskubideak
urratzen edo kaltetzen dituztela. Aurten ez da ofiziozko jarduketarik egon.

Aldezleak ez du ebazteko ahalmenik, baina, kasuen arabera, gomendioak edo
iradokizunak eman ditzake edo txostenak egin aurkeztutako kexak direla eta.
Agintari akademikoei edo zuzendaritzako agintariei dagokie behar dena egitea.
Izapidetzea onartuz gero, interesdunaren eskabideari dagozkion jarduketei ekiten
zaie. Aldezlearen Antolaketari eta Jardunbideari buruzko Araudian (9. art.)
ezarritako baldintzak betetzen ez diren kasuetan, ez da onartzen eskabidea
izapidetzea. Aurtengo ikasturtean, Aldezleari aurkeztutako lau eskabide ez dira
onartu.
Azkenik, eta araupeko jarduketetatik kanpo, gorago esan denez, zenbat pertsona
arreta bila eta entzunak izatera etorri dira. Denei eman zaie arreta eta, kasuen
arabera, aholkua ere bai.
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2. Datuak, azterketa eta jarduketen deskribapena
Atal honetan, tratatu diren gaien datu estatistikoak aurkeztuko dira, ikasturteko
jarduketen laburpenarekin batera.
Kexak eta kontsultak Aldezlearen ohiko gestio pertsonalen bidez ebatzi dira; hots,
egoera eta arrazoiak aztertu dira, kasuarekin zerikusia duen aginte, organo edo
zerbitzuarekin hitz egin da eta informazioa edo txostenak eskatu dira.
Komunikabideei dagokienez, kasuaren izaeraren arabera, kexak eta kontsultak
egiteko, jendeak Aldezlearen bulegora jo du zuzenean, telefonoz deitu edo posta
elektronikoa bidali. Kasuen izaeraren arabera, txostenak edo gomendioak eman
zaizkie pertsona, zerbitzu edo organoei, egindako kaltea konpontzeko edo zerbitzua
hobetzeko.
Lau kasu ez dira izapidetu eta arrazoiak hauek izan dira: eskatzailea lehenago
izapidetutako eskabide batean tematzea, unibertsitateko elkartekoa ez izatea edo
prozesuko bideak ez onartzea. Dena dela, kasu horietan ere eskaini zaie arreta eta
ahal izan den neurrian lagundu.

a. Jarduketak
Hona hemen grafikoak, aldagai hauek kontuan hartuta: jarduketen bilakabidea
urtez urte, tipologia, campusa, hizkuntza, sektoreak, ikastegiak eta zerbitzuak,
kolektiboa eta sexua, ikasketa maila, ebazpenen emaitza eta, amaitzeko, taula batera
bilduta, eskabidearen arrazoia zehaztuta eta kolektiboka bereizita ageri dira
jarduketak.

i.

Jarduketen bilakabidea

Esan liteke jarduketen kopurua egonkortu egin dela. Ikasturte honetan 26 jarduketa
erregistratu dira, iazko ikasturtean bezala eta aurreko ikasturteetan bezalatsu,
2015-2016 ikasturteko 40 jarduketak alde batera utzita.
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ii. Jarduketa motak

Jarduketa motak
Kexak

Kontsultak

%35

%65

Badirudi gero eta kexa gutxiago eta kontsulta gehiago egiteko joera dagoela. Aurten
kexak %23 jaitsi dira: iaz %88 izan ziren eta aurten %65. Neurri berean igo dira
kontsultak.
Aldezlearen weba izan da kexak eta kontsultak egiteko bide nagusia.
aurreko elkarrizketak eta telefonoa ere baliatu dira.
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Aurrez

iii. Banaketa campusaren arabera

Jarduketak campusaren arabera
Bilbo

%4

Donostia

Beste

%8

%88

Bilboko campusean izan dira jarduketa gehieneak, 23 hain zuzen ere. Donostian
bakarra egon da. Besteak Estatu Batuetakoak eta Argentinakoak izan dira.
iv. Erabilitako hizkuntza

Jarduketak hizkuntzaren arabera
%11

%4

Gaztelaniaz
Euskaraz
%85

Ingelesez

Kexa edo kontsulta aurkezteko orduan, gaztelania izan da hizkuntzarik erabiliena,
22 kasutan; euskara ondoren, 3 kasutan; eta, azkenik, ingelesa, kasu bakar batean.
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v. Banaketa sektoreen arabera

Jarduketak estamentuaren arabera
%8
%11
Ikasleak
Irakasle-ikertzaileak
AZL

%81

Aurreko urteetan bezala eta itxarotekoa zenez, ikasleak izan dira Aldezlearen
zerbitzura gehien jo dutenak. Aurtengo ikasturtean 21 izan dira guztira eta haietako
bat ikasketak amaitutako ikaslea. Ikasleen ondoren, irakasle-ikertzaileak datoz, 3
kasurekin, eta, azkenik, administrazio eta zerbitzuetako langileak (AZL), 2
kasurekin.

vi. Banaketa ikastegi eta zerbitzuen arabera

Jarduketak ikastegi eta zerbitzuen arabera

ZERBITZU
OROKORRAK
%8
IDAZKARITZA
OROKORRA
%8

DBS
%8
GIZARTE ETA GIZA
ZIENTZIAK
%19

INGENIARITZA
%11

ZUZENBIDEA
%23

PSIKOLOGIA ETA
HEZKUNTZA
%23
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Izapidetu diren arazoak, zentroen arabera, honela geratzen dira: Administrazioa eta
zerbitzuak, 4 jarduketa; eta fakultateei dagokienez: Psikologia eta Hezkuntza, 6
kasu; Zuzenbidea, 6; Gizarte eta Giza Zientziak, 5; Ingeniaritza, 3; eta, azkenik, DBS,
2.

vii. Banaketa kolektiboaren eta sexuaren arabera

Guztira kolektiboaren eta sexuaren arabera
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ikasleak

GUZTIRA

20

Ikasketak
amaitutako
ikasleak
1

AZL

Irakasleikertzaileak

2

3

Gizonezkoak

6

0

0

2

Emakumezkoak

14

1

2

1

Kolektiboa eta sexua kontuan hartuta, badira aldeak, grafikoan ageri denez. Aurreko
urteetako ildotik, kolektibo guztietan irakasle-ikertzaileenean izan ezik, zerbitzura
jo dutenen artean gehiago dira emakumezkoak gizonezkoak baino.
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viii. Jarduketak ikasketa mailaren arabera

Jarduketak ikasleen ikasketa mailaren
arabera

%9

Gradua

%5

%5

Masterra

%5
%9
%67

Ikasketen mailari dagokionez, aurreko urteetan bezala, graduko ikasleak izan dira,
alde handiz, zerbitzura gehien jo dutenak, 14 hain zuzen ere. Zerbitzuaz baliatu
diren masterreko ikasleak 2 baino ez dira izan.

ix. Ebazpenen emaitza
Interesdunak
kendutako
kexak %6

Ebazpenen emaitzak

Zabalik
%12
Aldeko
ebazpenak
%41

Kontrako
ebazpenak
%18

Izapidetu gabeak
%23

Kontsulta guztiei erantzun zaie. Kexei dagokienez, %41ek aldeko ebazpena izan
dute, %18k kontrakoa eta gainerakoak edo ez dira izapidetu edo prozesuan daude.
Azkenik, esan beharra dago kexaren bat kexa-egileak berak kendu duela.
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x. Jarduketak eskaeren arrazoiaren eta kolektiboaren arabera

Eskabideen arrazoiak

Ikasleak

IrakasleAZL
ikertzaileak

Zerbitzu falta

1

-

-

-

-

Atzerriko unibertsitateetako
irakasgaien baliozkotzea, ikasitakoa
aitortzeko arazoak

3

Ikasketen aldaketa

1

Ordaindutakoa berreskuratzea

1

-

-

-

2

-

1

-

-

Errendimendu akademikoa frogatzeko
sistemari iruzur egiten dioten
jokabideen ondoriozko arazoak

5

-

-

Irakasle-ikasleen arteko harremanak

1

-

-

Antolaketa arazoak

-

-

1

Master Amaierako Lanerako epeak
eta deialdiak

1

-

-

Desadostasunak ebaluazioan edo
berrikusketan

1

-

-

-

1

-

1

-

-

Irakasteko moduaren eta
metodologiaren kontrako testu
iraingarriak
Praktiken aitorpena

Irakasleen ohorea ikasleen kexen
ostean
Matrikulatzeko arazoak aurreko
mailetan gainditu gabeko kredituak
direla eta

-

Masterreko praktiken egutegia

1

SETa eta espedienteak ingelesez

2

-

-

Graduko eta masterreko onarpenak

2

-

-
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Nomina

-

-

1

Guztira

21

3

2

b. Datuen balioespena
Datuek erakusten digutenez, ez dago aldaketa handirik ikasturte batetik bestera eskabide
kopuruan, eskatzaile motan, ebazpenetan, etab.
Azpimarratzekoa da unibertsitateak ondo zehaztuta eta identifikatuta dauzkala
zerbitzuetako prozesuak, gardentasuna jagoten duela, kalitateko zerbitzua eskaintzen
duela –rankingek berresten dutenez– eta, harreman asimetrikoak dituen erakundea izanik
ere, unibertsitateko elkartean ez dagoela arazo handirik. Gainera, azken urteotan asko
arautu da unibertsitateko jarduera hainbat erregelamendu, araudi, protokolo, plan, AUDIT,
batzorde tekniko eta abarren bidez. Ezbairik gabe, horrek erraztu egiten die unibertsitateko
elkarteko kideei beren eskubide eta interesak defendatzea unibertsitateko jarduketen
aurrean eta unibertsitateko arduradunei era guztietako arazoak (akademikoak,
administratiboak, gatazka txikiak, erreklamazioak, etab.) modu egokian bideratzea.
Hori esanik, eskertzekoa da ikastegi eta zerbitzuetako arduradunek hain jarrera ona
erakustea erreklamazioak bideratzeko eta konpontzeko orduan, baita Aldezle berri honen
galderei arin erantzutea eta laguntzea ere. Jakitun nago Aldezlearen zenbait jarduketak
deseroso sentiarazten dituztela arduradun batzuk, baina uste dut unibertsitateko elkarteak
normaltasunez hartu behar dituela Aldezlearen eskumenak eta jardunbideak.
Aldezleari egindako kontsultak eta kexak ikusita, hobetu beharreko bi kontu aipatu nahi
nituzke: batetik, gardentasun handiagoaren beharra graduko eta masterreko ikasleen
onarpenean eta irakasgaiak baliozkotzeko eta aitortzeko orduan. Eta bestetik, ebaluazio
sistemetan iruzur egiteagatiko zigorren kontua. Azkenari dagokionez, esan beharra dut
arau eta zigorrek ez dituztela arazoak errotik konpontzen eta, beraz, ikasbidea behar dutela
lagun. Adibide bat jartzearren, ikasleei plagioa egozten zaienean, ikasleek erantzun ohi dute
irakasleek batzuetan eurenak ez diren materialak eurenak balira bezala aurkezten dituztela
eskolan.
Bestalde, txosten honetan ageri ez direnak ere ekarri nahi ditut gogora. Aldezlea ez dago
guztiz pozik bere kudeaketa eta jarduketarekin. Neure buruari galdetzen diot zergatik ez
ote dagoen ia kexarik Donostiako campusean, edo zergatik ikertzaileen taldeko inor ez ote
den inguratu zerbitzu honetara.
Jakina denez, Aldezleak ofizioz ere jardun dezake, ikasturte honetan egin ez badu ere, eta
bitartekaritza lana egin dezake bere eskumenekoak diren gaien inguruko gatazketan,
unibertsitateko elkarteko kideren batek hala eskatuz gero. Ez da halako eskabiderik egon.
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3. Erakunde mailako jarduketak
i. Kanpoko jarduerak
Estatuko Aldezleen XX. Topaketan egon ginen Cuencan, azaroaren 8tik 10era bitartean.
Bertan, gai hauek landu ziren:


Jabetza intelektuala unibertsitatean (irakasle-ikertzaileak eta ikasleak)



Katedra askatasuna: kontzeptua, mugak eta beste eskubide eta betebeharrekiko
harmonizazioa
Aldezleen eginkizuna: balantzea eta etorkizuna



Gainera, Estatuko Aldezleen Konferentziaren (CEDU) Urteko Batzarra egin zen eta bertan
honakoak onartu ziren: Batzorde Exekutiboaren kudeaketa, 2017ko txosten ekonomikoa
eta 2018rako aurrekontua. Azkenik, Batzorde Exekutibo berria hautatu zen.
CEDUren Jardunaldi Teknikoan ere izan ginen, Salamancako Unibertsitateko Miguel de
Unamuno aretoan, maiatzaren 11n. “Datu pertsonalen babesa: oinarriak, arautegiko
berrikuntzak eta unibertsitaterako ondorioak” izenburupean, zenbait mahai inguru eta
hitzaldi antolatu ziren informazioaren segurtasuneko eta datu pertsonalen babeseko
adituen eskutik. Jardunaldia Salamancako Unibertsitatearen VIII. mendeurreneko
ekitaldien barruan antolatu zen.
UNIJESeko aldezleen sarea sortzeko, esperientziak partekatzeko eta irizpideak batzeko
asmoz, Aldezlea Loyolako Unibertsitateko aldezlearekin, Mª del Carmen Lópezekin, elkartu
zen Sevillan. Bilera ekainaren 12an izan zen eta bi aldezleak kideen talde bat sortzeko
aukeraz mintzatu ziren.
Azkenik, Manuel Lezertua arartekoarekin bildu ginen martxoaren 12an, Bilbon duen
egoitzan, elkar ezagutzeko eta pertsonen duintasunaren eta eskubideen defentsan elkarri
laguntzeko. Hainbat gai jorratu genituen: nola sozializatu defendatzaileen zeregina, nola
jardun ofizioz, zelako zailtasunak aurkitzen ditugun, nola aritu lankidetzan mota jakin
batzuetako kexei erantzuteko… Arartekoa prest azaldu zen Deustuko Aldezleari laguntzeko
bere zeregin berrian.

ii. Ikasleak
Berriro ere, Deusto Campusen laguntzarekin, aurtengo ikasturtean prestakuntzako bi
ikastaro eskaini zaizkie ikasleei. Lehenengo hiruhilekoan gai hau landu zen: “Gatazka modu
positiboan kudeatzeko tresnak eta teknikak: negoziazioa eta bitartekaritza”, eta bigarren
hiruhilekoan, “Bullinga eta ziberbullinga. Saihesteko eta esku hartzeko tresnak”. Biek izan
zuten arrakasta handia, batetik ikastaroetan hainbat ikaslek hartu zutelako parte eta,
bestetik, pozik gelditu zirelako ikasitakoarekin.
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Xiii. Loiola Foroan hartu genuen parte ikasleen ordezkariei Aldezlea zer den azaltzeko.
Jardunaldi trinko eta aberasgarria izan zen.

iii. Beste batzuk
Jazarpen Batzorde Teknikoaren bilera batean hartu dugu parte eta, hartara, gure arteko
harremanak eta lankidetza formalizatu ditugu.

4. Azken gogoetak
Dakartzagun gogora Aldezlearen eginkizunaren funtsezko alderdi batzuk. Aldezleari
“unibertsitateko erakunde eta zerbitzuen jardunbidean unibertsitate elkarteko kide guztien
eskubideak eta askatasunak errespeta daitezen begiratzeko” mandatua eman zaio. Hortaz,
barne erakundea da eta unibertsitateko organoen jarduketen aurrean unibertsitateko
elkarteko kide guztien eskubideak eta bidezko interesak defendatzea da beraren ardura.
Barne organoa izanik, beraz, unibertsitateko bizitzarekin zerikusia duten eskubideak
babestu behar ditu batez ere.
Ez ditu unibertsitateko administrazio eta irakaskuntza jarduerak oztopatu nahi; aitzitik,
hobekuntzarako eragile izan nahi du zerbitzu eraginkorragoak eta pertsonen duintasuna
errespetatzen dutenak lortzeko ahaleginean. Ahalegin horretan, Aldezlea ez da
Unibertsitateko beste organo edo instantzia batzuen ordezkoa, osagarria baino, eta bere
ekarpen espezilizatua egin nahi du sistemaren funtzionamendua hobetzeko.
Egindako bidea gogoan hartuta, bi proposamen egin nahi ditut Aldezlearen jarduna eta
zerbitzua hobetze aldera: ikusgarritasuna eta konfiantza.
1. Ikusgarritasuna diodanean, batetik esan nahi dut Aldezlearen bulegoa, erakundea,
ezaguna izatea. Diskrezioz baina sendo, komeniko litzateke gogoratzea aldezleok ez
dugula ezkutuan aritu behar; aitzitik, ikusteko moduan eta eskura egon behar dugu
gure unibertsitateetan eta zerbitzuaren berri zabaldu behar dugu hainbat bide
erabiliz. Bestetik zerbitzuaren erabilera normalizatzeaz ari naiz, eta hori
konfidentzialtasunarekin lotuta dago ezinbestean. Unibertsitateko elkarteko
hainbat kide beldur dira Aldezleari kexa edo kontsulta bat egite hutsak ondorio
txarrik ekarriko ote dien, eta halako beldurrak uxatu egin behar dira.
2. Konfiantza bai erakundean, bere jarduteko moduan, bere autonomia eta
independentzia funtzionalean, bai Aldezle ardura hartzen duen pertsonarengan.
Erakundeari dagokionez, nire asmoa da araudian aldaketa batzuk proposatzea
unibertsitateko zuzendaritzari, konfiantza hori sendotzeko. Batetik, Aldezlea
izendatzeko moduan, unibertsitateko elkarteak parte hartze handiagoa izan dezan,
eta, bestetik, gaitasunetan, Aldezlea Zuzendaritza Kontseiluaren eta Kontseilu
Akademikoaren bilkuretara joan ahal izateko beharrezkoa denean. Ea 2018-2019
ikasturtean elkarlanean aurrerapenik egiten dugun. Oraingo aldezlearekiko
konfiantzari dagokionez, badugu zer hobeturik behar den konfiantza sortzeko.
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Zinez eskertuko nuke edozein ekarpen, iradokizun edo gogoeta ikusgarritasunean eta
konfiantzan aurrera egiteko.

Esker ona adierazi nahi diet Aldezlearen bulegora jo duten guztiei, zerbitzuan jarritako
konfiantzagatik. Espero dugu eman diegun arretan asmatu izana, baita erantzuna espero ez
zutena izan denetan ere. Zintzo ahalegindu gara arazoei irtenbide egokia ematen laguntzen.
Gure azken hitzak unibertsitateko elkarteari zuzentzen dizkiogu: eskerrik asko Aldezleari
erakutsitako errespetu eta begiruneagatik.

16

