Gurutze Gorriko autoenplegurako ‘IMPULSA’
sarietarako lau kandidatutik hiru emakumezkoak
dira.
17.500 euroko laguntza ekonomikoak ematen ditu Gurutze
Gorriak autoenplegurako sari horien bidez.
Yennifer Rodríguez “Unsushi” proiektuarekin, Laura Martín
“Bosque Escuela La Tribu” proiektuarekin, Olga Gros “Almaimas”
proiektuarekin eta Rosa Guerra “Choco Cumi” proiektuarekin
izan dira dagokion kategoriako lehenengo sariak.

2021eko azaroaren 19a. Azaroaren 19an ospatzen da Emakume Ekintzaileen Mundu Eguna, Gurutze
Gorriarentzat garrantzi berezia duen datan, egun horretan entregatuko baititu erakundeak
autoenplegurako bere ‘IMPULSA’ sariak, emakumezkoen protagonismo bereziarekin bigarren edizio
honetan. Pertsona ekintzaileek aurkeztutako 80 kandidaturetatik, % 75 emakumeek aurkeztutakoak izan
dira, eta beren negozio-proiektuak mota guztietako oztopo eta hesiak gaindituta abiaraztea lortu dute,
betiere Gurutze Gorriaren laguntzarekin.
‘Sorkuntza’ kategoriako lehenengo saria Yennifer Rodríguezek eta haren ‘Unsushi’ proiektuak lortu du;
aukera beganoak barnean hartzen dituen Internet bidez sushi-salmentako proiektu bat da, eduki
bereziarekin sushian "hasiberrientzat", banaketa-kanal propioa eta kontsultarako webgunea ere izango
baitute. Valentziatik, ‘Finkapena’ kategorian lehen saria lortu duena Laura Martín eta haren ‘Bosque
Escuela La Tribu’ proiektua izan da; natura betean kokatutako hezigunea dugu, ardatz gisa garapen
pertsonala, ingurumenarekin dugun kontaktua eta ingelesaren bizipen-ikaskuntza hartuta. Alga Grosek,
aldiz, ‘Ekintzaileak’ kategorian lortu du saria ‘Alaminas’ proiektuarekin, Aragoiko lehen enpresa sortu
baitu dependentzia duten eta kalteberatasun-egoeran dauden pertsonei etxeko zaintza-arloko zerbitzu
integralak emateko. Azkenik, ‘Nazioartekoa’ kategorian izan da garaile Rosa Guerra eta haren ‘Choco
cumi’ proiektua, Ekuadortik, herrialde horretako kakaoaren, belar-infusio naturalen eta fruten aromadun
txokolate fina egiteko eta saltzeko, baita bonboiak ere.
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Lau lehenengo sari horiez gain, beste 7 errekonozimendu ere entregatu dira kategoria guztietako
bigarren eta hirugarren sarien artean, eta haien artean biltzen dira gailu elektronikoak konpontzeko
negozioak, artisau-eztiaren elaborazioa, edo fruta eta barazkiak snack deshidratatu bihurtzea, besteak
beste.
Egungoa bezain testuinguru sozial eta ekonomiko konplexuan, Gurutze Gorriak balioan jarri nahi ditu
pertsona ekintzaile kalteberenak eta laguntza eman nahi die zuzenean beren autoenplegu-proiektuei
bideragarritasuna eta jarraitutasuna eman ahal diezaieten, beren bizibideen jasangarritasuna bultzatuz.
Bere bigarren edizioan, autoenplegurako ‘IMPULSA’ sariek 17.500 euroko laguntzak entregatuko dizkiete
11 pertsona ekintzaileri, ezarritako 4 kategorien barruan saritutakoak guztiak ere, eta laguntza ere
eskainiko zaie beren negozio-proiektuen zabalkuntzaren eta haiei lotutako ezagutzen bidez. Berriki sortu
eta abiarazitako negozioak dituzten pertsona ekintzaileei zuzenduta dago ‘Sorkuntza’ kategoria; 23
proiektuk parte hartu dute guztira, zenbait sektoretakoak, hala nola merkataritza txikia eta artisautzak,
jarduera turistiko, osasun-arloko eta ongizate-arlokoak, eta irudia eta edertasuna, besteak beste.
Denborak aurrera errekonozimendua lortu duten jada finkatutako martxan dauden proiektuak dituzten
pertsonak bilatzen ditu ‘Finkapena’ kategoriak, eta 20 proiektu aurkeztu dira guztira, haien artean
hezkuntza-adarrari, ostalaritzari eta merkataritzari eskainitakoak nabarmentzen direlarik. ‘Ekintzaileak’
kategorian, emakumeak dira sariaren protagonistak, eta haiek dira abiarazitako negozioetako liderrak
direnak; 28 kandidatura erregistratu dira guztira, enpresa-jarduera desberdinei buruzkoak, hala nola
zerbitzu pertsonalak, birziklapena, landa-garapena, ekonomia-berdea, eta alderdi fisiko eta mentala
zaintzeari buruzkoak. Nazioartean garatutako proiektuetarako, ‘Nazioartekoa’ kategoria ere sortu du
Gurutze Gorriak, horrelako ekimenei laguntza emateko; zenbait herrialdetako –hala nola Ekuador eta
Salvador– 9 proiektu aurkeztu dira guztira sarietara.
Aurkeztutako kandidatura gehienek mikroenpresa-formatua dute, “pertsona autonomo gisa, emakume
ekintzaileen ordezkaritza handiarekin eta kontsumo-premia eta kontsumo-joeren arabera finkatzeko
aukera gehiago duten enpresa-jarduerekin lotuak", adierazi du enplegu-arloko zuzendari Maika
Sánchezek. Urriaren 25ean, pertsona adituen barne-batzorde baten bidez hautatu ziren 22 kandidatura
finalistak, sarien deialdian azaldutako balorazio-irizpide objektiboei jarraikiz.
Azaroaren 4an epaimahai aditu batek 22 kandidatura finalisten balorazio objektibo bat egin zuen, eta
pertsona ekintzaile irabazleen emaitza erabaki zuen, azaroaren 5etik 12ra arte Gurutze Gorriaren
webgunean ezarritako herri-bozketarekin batera. Honako hau izan zen epaimahaiaren osaera: Carmen
Andrés, Emakumeen Institutuko kontseilari teknikoa, Ana Lagares, Industriako eta ETEetako
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Zuzendaritza Nagusiko bokal aholkularia, Lola Allepuz, arlo-kudeatzailea Microbank-en, Juan Domingo,
lanaren behatokiko CEO Argentinan, Beatriz López, project manager Start Up Olé, Salamancako
Unibertsitatea, María del Olmo, CEAJEko komunikazio-arduraduna, Rosa Urbón, Valladolideko Gurutze
Gorriko presidentea, eta Rafael Gandia, Valentziako Erkidegoko Gurutze Gorriko presidentea.
Gurutze Gorriko presidente Javier Senent izan da entrega-ekitaldiaren buru, eta Gurutze Gorriko kanal
ofizialetan eman da ekitaldia streaming bidez. Senentek adierazi duenez “AUTOENPLEGURAKO IMPULSA
SARIEN bigarren edizio honekin, azaroaren 19 honetan, Emakume Ekintzaileen Mundu Egunean,
zailtasun gehien dituzten pertsona ekintzaileei ematen zaien laguntza indartu nahi dugu, ahalegin
berezia eginez genero-arrakala murrizteko eta ekintzailetzan aukera-berdintasuna sustatzeko.

‘IMPULSA’ proiektua
Enplegu-arlo barruko ekimena da Gurutzeko Gorriko ‘IMPULSA’ proiektua, beren negozio-proiektuen
sorkuntza- eta finkapen-prozesuetan gehitutako zailtasunak dituzten pertsona ekintzaileei laguntzera
zuzendutakoa. Lan-markatuan sartzeko zailtasunak izanik interes ekintzailea duten pertsonak dira
arreta-kolektiboa, ohiko finantza-merkatutik kanpo daudenak, eta ekintzailetzarako beren bidean
adinarekin, generoarekin eta jatorriarekin lotutako arrazoiengatik hesi handiak dituztenak. Gizarte
Zerbitzu, Inklusio eta Migrazio Ministerioaren DGIAH Inklusio eta Arreta Humanitarioko Zuzendaritza
Nagusiak finantzatzen du ‘IMPULSA’ proiektua Europako Gizarte Funtsaren bidez, eta Eskubide Sozialen
Ministerioak eta 2030 Agendak ere PFEZaren eta funts propioen bidez.
https://www2.cruzroja.es/impulsa-tu-autoempleo

IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEAK
Emanaldia Espainiako Gurutze Gorrian - YouTuben

SARITUEN ERANSKINA
1. SARIAK;


Yennifer Rodríguez “UNSUSHI” proiektuarekin, Granadatik, SORKUNTZA kategorian, aukera
beganoak barnean hartzen dituen Internet bidezko sushi-salmentako ekintzailetzarekin, eta
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sushian hasiberriei ere aukerak eskaintzen dizkiena banaketako kanal propioarekin eta
webgunearekin.


Laura Martín “BOSQUE ESCUELA LA TRIBU” proiektuarekin, Valentziatik, FINKAPENA kategorian,
natura betean kokatutako hezigune batekin, ardatz gisa garapen pertsonala, ingurumenarekin
dugun kontaktua eta ingelesaren bizipen-ikaskuntza hartuta.



Olga Gros “ALAMIMAS" proiektuarekin, Zaragozatik, FINKAPENA kategorian, dependentzia duten
eta kalteberatasun-egoeran dauden pertsonei etxeko zaintza-arloko zerbitzu integralak ematen
dizkien Aragoiko lehenengo enpresarekin.



Rosa Guerra “CHOCO CUMI” proiektuarekin, Ekuadortik, NAZIOARTEKOA kategorian, herrialde
horretako kakaoaren, belar-infusioen edo fruten aromadun txokolate fina –eta bonboi finak–
egiteko eta saltzeko ekimen batekin.

2. SARIAK;


Nuria Escarpa “3 LETRAS PAN” proiektuarekin, Madrildik, SORKUNTZA kategorian, denda eta online salmenta-kanala dituen artisau-lantegi batekin, osagai ekologiko eta naturalekin egindako
ogi eta gozokien barietatearekin.



Filipe Rodriguez “2 HERMANOS TINTADOS DE LUNA” proiektuarekin, Madrildik, FINKAPENA
kategorian, Madrilgo erkidegoan kontzesionarioentzat autoetan eguzki-babeseko xaflak jartzera
dedikatzen den familia-enpresa batekin.



Mara Solano “AL PASO TERAPIAS ECUESTRES” proiektuarekin, Madrildik, EKINTZAILEAK
kategorian, zaldiekin esku-hartze terapeutikoak, hezkuntza esku-hartzeak eta aisia-jarduerak
egiten dituen irabazi-asmorik gabeko elkarte gisa zaldi-terapiak burutzeko.



Luis Uzhca “RISHA” proiektuarekin, Ekuadortik, NAZIOARTEKOA kategorian, frutak eta barazkiak
produktu natural bihurtzeko, batez ere deshidratazio-prozesuaren bidez, salmentarako eta
kontsumorako snack deshidratatuak eginez.

3. SARIAK;


Alba Molas “COCINA FOR KIDS” proiektuarekin, Tarragonatik, SORKUNTZA kategorian,
haurrentzako eta familia osoarentzako sukaldaritzako akademia birtual batekin, errezetak
ikastea, elikadura osasungarria, kultura gastronomikoa eta ingelesa uztartuz.



Ingrid Rivera “MASQUEMOBILE” proiektuarekin, Madrildik, FINKAPENA kategorian, gailu
elektronikoen konponketa- eta mantentze-lanetara dedikatutako negozio batekin (telefono
mugikorrak eta bestelako gailuak).



Beatriz Figueroa “MIEL CAMINO DE SANTIAGO” proiektuarekin, Leondik, EKINTZAILEAK
kategorian, erlezaintza-ustiategi batekin, artisau-eztia eta beste subproduktu batzuk
elaboratzeko, turismo-ekimenak eta ingurumen-hezkuntzaren arloko prestakuntza-ekimenak
uztartuz.
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