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SARRERA
Gipuzkoako Foru Aldundia urratsak ematen ari da herritarren partaidetzaren sustapen eta
garapenean, eta horren adierazle da 2020-2023 kudeaketa Plan Estrategikoak honako helburuak
jasota izatea: harreman zuzena bultzatzea herritarrekin, partaidetza kultura zabalduz eta sendotuz.
Helburu horiek gauzatzeko xedearekin, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernantzarako eta
Gizartearekiko Komunikazioko Departamenduak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Herritarren
Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa sortu zuen 2017ko urtarrilean.

Erakundeen Arteko Espazioaren xede nagusia hurrengoa da:
Lan egitea herritarren partaidetzaren garapenean, Foru Aldundiaren eta toki entitateen
zeharkako jarduketa esparrutzat hartuta. Horretarako, Espazioak elkarrizketak sustatzera eta
herritarren partaidetzako politikak bultzatzera bideratutako erakunde-esparrua izan nahi du
bereziki, eta, aldi berean, esperientzia eta praktika onak trukatzeko eta arlo horretako gaiak
denon artean ikasteko esparru bat.
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Helburu nagusiak bost dira:
1. Sare bat edo erakunde arteko topaketa espazio bat eratzea Lurralde Historikoko maila
anitzeko gobernuen ikuspegitik, batik bat, foru gobernuaren eta tokiko gobernuen
ikuspegitik, eta horren helburua herritarren partaidetzarako politikak sustatzea izango da,
herritarren eta erakundeen arteko erlazioak indartu daitezen.
2. Herritarren partaidetzaren arloko erakundeen esperientziak eta jardunbide egokiak
trukatzeko espazio bat ezartzea, alor horretako elkarrekiko ikaskuntzako erakundekomunitatea eta hobekuntza instituzionala sustatuta.
3. Laguntza eta lankidetza teknikorako bideak hedatzea Espazioan dauden erakundeek
betebehar arauemaileak egikaritzeko, araudiak eta ordenantzak onartzeko eta herritarren
partaidetzarako metodologiak, prozesuak eta tresnak martxan jartzeko.
4. Herritarren Partaidetzako alorrean Foru Aldundiaren diru laguntzen politika zehazten
laguntzeko tresna izatea.
5. Prestakuntza programak eta jardunaldi espezializatuak sustatzea, baldin eta zeharkako
alor honetan eskuduntzak dituzten kargu publiko adierazgarrien eskumen instituzionalak
indartzen badituzte eta herritarren partaidetzaren alorreko foru eta udal zuzendari eta
teknikarien gaitasun profesionalak garatzen badituzte.
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PLANIFIKAZIOA

1. 2020-2023 epealdirako bost lan-ildo estrategikoak:
Egindako bidea egonkortu eta hedatu nahian, eta jorratutako norabidean urratsak ematen
jarraitzeko helburuarekin, Erakunde arteko Espazioaren laugarren garapen urtean 2020-2023
urteetarako gogoeta estrategikoa egin zen 2020an udalerrietako ordezkari politiko zein teknikoekin
batera.
Honela, udalerrietako behar komun eta zehatzei erantzuten dien bost lan-ildo estrategiko definitu
ziren, hauek lortzeko plangintza eta lan-egiturak zehaztearekin batera, beti ere, Erakunde arteko
Espazioa herritarren partaidetzarako udal-teknikari eta ordezkarien erreferentziazko lan-sarea
izanik.
Gogoeta honen emaitza nagusietako bat legegintzaldirako 5 lan-ildo estrategiko zehaztea izan zen:
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2. 2021 urterako adostutako planifikazioa:
Gogoetan identifikatu ziren bost lan-ildo horietatik 2021ean Partaidetzarako Erakunde arteko
Espazioan lantzekoak zirenak adostu ziren eta jarraian 2021ean garatzeko planifikatu ziren lan-ildo
bakoitzari lotutako estrategia eta/edo ekintzak eta beraien xehetasunak jasotzen dira:
1. Gipuzkoako lurraldearen herritarren partaidetzaren
markoa (diskurtsoa, errelatoa, ...) definitzea
• 1.1. Adostasun eta konpromiso politikoa bilatzeko

oinarriak zehaztu.
• 1.2. Partaidetzaren dimentsio desberdinen
definizioa adostu.

1.2. Partaidetzaren dimentsio desberdinen definizioa adostu.
LANTALDEA
• Partaidetza eta generoaren lanketa egingo duen lantaldeari jarraipena
ematea, lantaldeak hala baloratuko balu. Abiapuntu gisa, Norabide
neoliberalaren gako nagusiak hitzaldia eta ondorengo hausnarketarekin
hasiko gara lehenengo saioan. Eta aurrera begirako urratsei dagokionez,
lantaldeak azkeneko saioan berak sortutako tresna praktikoa (genero
ikuspegidun partaidetza-prozesuak egiteko jarraibideak) praktikan jarri
beharra nabarmendu zuen, eta esperientzia horietan oinarrituta, irizpide edo
alderdi horiek aplikatzeko adibideak edo praktika onak elikatzen jarraitzea.
Horiek partekatu/sozializatu eta tresna praktikoa baloratzeko tarte bat hartu
beharra ere azpimarratu zen.
Bilgune Teknikoan landuko da gaia.
MINTEGIA
• Etorkizuna Eraikiz egitasmoko Gipuzkoa Taldean programaren babespean
Aztikerrek Gipuzkoako tokiko instituzio eta erakundeentzako maila anitzeko
gobernantza integral, ireki eta lankidetzazko ereduan trebatzeko ikerketa
prozesua eta ikus-entzunezko unitate didaktikoa lantzen dihardu. Lan horren
aurkezpena eta eztabaida-taldea egitea.
MINTEGIA
• Etorkizuna Eraikiz egitasmoaren baitan, Aztikerrek landutako ausazko
partaidetzaren gidaren aurkezpena eta hausnarketa egitea.
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2. Partaidetza kultura sustatzen jarraitzeko etengabeko
formazioa eskaintzea
• 2.1. Prozesuak bideratzeko oinarrizko jakintzak landu
(fazilitazioa): pertsonen arteko harremanak, enpatia eta
asertibitatea, indagazio kolektiboa, bileren eraginkortasuna,
...
•2.2. Herritarrekin harremantzeko eta prozesuetako
baliabide gisa erreminta digitaletara hurbilpena.
•2.3. Gipuzkoako herritartasun eskola definitu modu
kolaboratiboan.

2.3. Gipuzkoako herritartasun eskola definitu modu kolaboratiboan.
Trebakuntza pilula solteez gain, geroz eta argiago ikusten dugu bide honetan ere, lurralde gisa
estrategia bateratua izatearen potentzialtasuna. Eta honi erantzun asmoz, Gipuzkoako herritartasun
eskola baten diseinua, modu kolaboratiboan (udal-teknikariak, ordezkari politikoak, gizarte
eragileak, unibertsitatea, etab.) egiteko prozesu bat abiatzeak, partaidetzarako kulturan hauspo
handia emango luke. Izan ere, herritartasunerako hezkuntzari buruz ari garenean, ez gara soilik
herritarrentzako prestakuntzaz ari, haratago begiratu nahi dugu: herritar aktiboak, parte-hartzaileak
sortu nahi ditugu.
MINTEGIA
•

Eskola Irekiak edo Herritartasun eskolak abian dira hainbat herri eta hiritan eta
adibide bezala ezagutzea izan zen 2020an gai honen baitan egindako
lehenengo saioaren oinarria, Gipuzkoakoa diseinatzen hasteko ideiak
hartzeko asmoarekin. Hiru esperientzia aurkeztu ziren: Añanako Koadrila,
Tolosa eta Donostia.

MARKOA DEFINITU
•

Gipuzkoako Foru Aldundiak egitasmoaren markoa zehazteko gogoeta egitea
Etorkina Eraikiz egitasmoaren baitan, ondorengo urratsak sendoak izateko.

LANTALDEA
•

Eskola modu kolaboratiboan sortzera bideratutako lantaldea aktibatzea.
Bertan, Aldundiak aurrez diseinatutako markoaren baitako bide-orria lantzea.
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4. Izaera komunitarioa eta herritartasuna lantzea
• 4.1. Herriko eragileak eta Udalak elkarrekin arituko
diren eremuak sortu.
• 4.2. Herritarrenganako irisgarritasuna lortzeko
gakoak identifikatu, desberdinen arteko indarrak
metatu.

4.1. Herriko eragileak eta Udalak elkarrekin arituko diren eremuak sortu.
LANTALDEA
• Herri txikiek, bai tamainagatik eta baita irisgarritasunagatik, eta gehienak
landa eremukoak izanda, behar desberdinak dituzte eta horiei
eraginkortasunez erantzuteko lantalde propioa izatea interesgarria da.
Beraien intereseko gaiak ardatz hartuta, martxan jarri asmo dituzten
prozesuak elkarrekin diseinatu eta espazioa izatea, besteak beste. Lan
egiteko modu hau bat dator Herritarren Partaidetzako Erakunde arteko
Espazioaren helburu diren sare-lana eta herritarren eta erakundeen arteko
erlazioak indartzearekin.
Honetaz gain, herri txikiei beraiek bideratu asmo dituzten prozesuak
diseinatzeko eta saioak dinamizatzen laguntzeko aholkularitza, Aldundiak
eskaintzen duenaz gain, osatzeko proba egitea kanpo-aholkularitzarekin.
MINTEGIA
• Joera demografikoen arabera, etorkizun hurbilean, 60 urtetik gorakoak
Gipuzkoako biztanleriaren erdia baino gehiago izango dira, eta gainera, urte
gehiago biziko dira eta bizi kalitate hobearekin. Aldiz, mendekotasun tasa eta
gaixotasun kronikoak areagotu egingo dira. Egoera horrek agertoki berri bat
irekitzen digu eta horrek gure bizimodua berriro pentsatzera eta aldaketa
sistematikoak egitera behartuko gaitu. Testuinguru horretan Eusko
Ikaskuntzak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean egoera horri
erantzun nahian alderdi komunitariotik gizarte berrikuntzaren ikuspegia
indartzea helburu duen proiektua sustatu du: GizarteLab. Trantsizioaren
inpaktua esploratzen. Egitasmoa aurkezteko eta gogoetarako espaziorako
mintegia egitea.

4.2. Herritarrenganako irisgarritasuna lortzeko gakoak identifikatu, desberdinen arteko
indarrak metatu.
Ekintza komunitarioak ez du definizio adosturik, termino horren barruan sartzen diren egoera,
metodologia eta esperientzia ugariak direla eta. Baina ekintza komunitarioa ebaluatzeko gida
operatiboan, ekintza komunitarioaren helburu nagusietako batzuk azaltzen dira (Rebollo, 2016):

JARDUNALDIA
JARDUNALDIA
• EHUko Udako Ikastaroetan partaidetza komunitarioaren inguruko jardunaldia
antolatzea. Jardunaldian teoriaren lanketa egiteaz gain, lurraldeko praktiken
berri emateko ere baliatuko da.
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5. Komunikazioa eta transferentzia lantzea, jakintza
partekatua.
•

5.1. Erakunde ezberdinen arteko elkarlanerako
kultura indartu.
• 5.2. Praktikak partekatzeko espazioak eskaini: online foroa, presentzialak, ...
• 5.3. Barne eta kanpo komunikazioa indartu

5.1. Erakunde ezberdinen arteko elkarlanerako kultura indartu.
Jakintza kolektibizatzea eta sarea indartzea helburu, Espaziora hurbildu ez direnak erakartzeko
bideak jorratuko dira.
HARREMANEN-ERRONDA
• Aurrez identifikatutako udaletara Zuzendariarekin bisita edo deiak egitea
(partaidetzan dihardutenak), beti ere, 2019ko erronda errepikatu gabe, jarrera
informalago batean. Honez gain, partaidetzako ikuspegiarekin ari diren
lurraldeko beste erakundeekin harremanak ere lantzea; esaterako,
Arantzazuko gizarte berrikuntza sozialerako laborategia.
BILGUNE TEKNIKOA ETA PLENARIOA INDARTU
• Orain arteko ibilbidean partaidetza teknikaria edo partaidetzako gaien ardura
duen teknikaria duten herrietatik ehuneko handi batek parte hartzen du
Bilgune Teknikoan edo/eta Plenariako saioetan. Honenbestez, espazio hauek
indartu beharra erabat lotuta dago Partaidetzako departamentua eta
dagozkion baliabideak jartzearen garrantzia balioan jartzearekin; aitzitik,
ordezkari-politikoek gaiari ematen dioten zentraltasunarekin. Beraz, espazio
hauen indartzea estuki lotua egongo da foro-politikoaren ibilbidearekin.
5.2. Praktikak partekatzeko espazioak eskaini.
Ezagutza gizarteratzeko zabalkunderako sistema eraginkor bat garatzea etengabeko erronka da.
Ezagutza partekatua sortzeko eredu baterantz joan beharko genuke, partekatzea bera, ikaskuntzaekintza gisa ulertuta. Ezagutzaren transferentzia, esperientzia eta trebetasunak zabaltzeko
jardueren multzoa da, ezagutzaren erabilera, aplikazio eta ustiaketan oinarritzen dena.
GEOLOKALIZAZIO-MAPA
• Sarean publikoki ikus daitekeen mapa interaktiboa izango da, lurraldeko
proiektuen kokapena eta beraiei buruzko informazioa jasoko duena. Mapa
bera, eragileekin osatu eta egiaztatu ahal izango da.
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5.3. Barne eta kanpo komunikazioa indartu.
Komunikazioa informazioa ematetik haragoko zerbait dela ulertzen dugu. Igorlearen eta
hartzailearen interakzioan jartzen dugu begirada eta sustatu nahi dugun interakzio-mailaren arabera
hautatuko dugu martxan jarriko dugun komunikazio-ekintza ere.
PARTEKATU PLATAFORMA
• Komunikazio-kanal nagusi gisa Gipuzkoako Foru Aldundiaren Partekatu
tresna erabiltzen da sortzen den materialaren biltegi gisa. Barrura begirako
komunikazio-kanala da, baina erabilgarritasun eta praktikotasunari
dagokionez ez da oso erosoa. Beraz, aurrerantzean baloratu beharko da
plataforma honetarako irisgarritasuna erraztea eta intuitiboagoa bilakatzea.
(Udalekinek beste plataforma bat erabiltzen du: ezagutu eta baloratu)
BULETINA, ELKARRIZKETA ETA IRITZI-SORTZAILEAK
• 2-3 hileroko maiztasunarekin partaidetzako berriekin eta gomendioekin
osatutako buletina eta Espazioaren parte hartzen duen kideren bati egindako
elkarrizketak argitaratu eta zabaltzen dira. Bi euskarri hauen inpaktua
neurtuko da.
Honez gain, aurrerantzean, sehileko bakoitzean partaidetza-teknikariren
baten gogoeta edo iritzi zutabea argitaratu dezakegu, partaidetzaren alorreko
gai gako, esperientzia edo burutazio sinpleak konpartitzeko helburuarekin.
WEBGUNEA BERRANTOLATU
• Partaidetzako webgunea osatu eta antolaketa berriaren inguruko hausnarketa
egingo du Aldundiak eta proposamena prest izandakoan partaidetzako
teknikariekin kontrastatzeko modua bilatuko.
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2021EKO JARDUERA
Planifikatu ziren jarduerak, lan-ildo bakoitzari lotutako estrategia eta/edo ekintzak kontutan hartuta
2021ean garatu direnak jaso ditugu jarraian. Atal honetan, dena den, Elhuyarren lankidetza eta bide
laguntzarekin Espazioan aurrera eraman ditugunak jaso ditugu. Ekintza batzuk Aldundiak berak
garatu ditu, hala nola:
2.3. Gipuzkoako Herritartasun Eskola definitzea.
4.2. Herritarrenganako irisgarritasuna lortzeko gakoak identifikatu, desberdinen arteko
indarrak metatu. Honen baitan EHU Udako Ikastaroen baitan jardunaldia antolatzea EHUko
Parte Hartuz ikerketa taldearekin batera.
5.1. Erakunde ezberdinen arteko elkarlanerako kultura indartu, eta honekin lotuta udalekin
eta beste eragile batzuekin harremanak lantzea, alegia, harremanen erronda egitea.
5.2. Praktikak partekatzeko espazioak eskaini. Zehazki geolokalizazioari dagokiona
5.3. Barne- eta Kanpo-komunikazioa indartu. Kasu honetan Webgunea eguneratzea.
Hortaz, Elhuyarren laguntza teknikoarekin egindako jardunaren eskema, espazioka edo ekintzamotaka antolatu dugu:

2021eko jarduna COVID19ak eragindako neurriek baldintzatuta garatu dugu eta hori dela eta
hainbat jarduera eta saio telematikoak izan dira, batez ere urtearen hasieran.
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1. Plenarioa
2021eko apirilaren 21ean egin zen. Plenarioan Gipuzkoako lurraldeko partaidetza alorreko udalhautetsi eta teknikariek parte hartzen dute eta helburu nagusia urteko plangintzaren aurkezpena
egitea da.

Saio Plenario honetan 2021eko plangintza aurkezteaz gain, GizarteLAB egitasmoa aurkezteko
probestu genuen.
GizarteLAB Gizarte Berrikuntzako programa da eta Gipuzkoako herri batzuetan garatu dute.
Egitasmoa etorkizuneko gizartean erronka izango diren gaietarako, adibidez, zahartzaroa,
ingurumena… trantsizioari ahalik eta ondoen aurre egiteko beharrezkoak diren gaitasunak
aztertzea eta horietan trebatzean datza. Ekimena Gipuzkoan modu pilotuan Legazpi eta Orion
garatu dute eta saioan Legazpiko alkateak parte hartu zuen beraien esperientzia partekatuz. Eusko
Ikaskuntza ari da proiektua bideratzen.
➔ Bilera telematikoki egin zen
➔ Gipuzkoako udaletako 28 teknikari/alkate/zinegotzik parte hartu zuten:
o 19 herri egon ziren ordezkatuak
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2. Bilgune Teknikoa
2021ean Bilgune Teknikoaren 2 saio egin ziren. Berez, hirugarren saioaren deialdia ere egin zen,
baina kuorumik ez zegoela eta, abenduko saioa ez zen egin.

Bilgune Teknikoan Gipuzkoako lurraldeko partaidetza teknikariak eta udal txikietako partaidetza
arduradunak elkartzen dira. Esan bezala, bi saio egin dira 2021ean:
1. Martxoan (2021-03-12), urteko plangintza aurkezteko
Urteko lehenengo bilera izanik 2021eko plangintza aurkeztu zen eta honi ekarpenak egin
zitzaizkion.
➔ Bilera telematikoki egin zen
➔ Gipuzkoako udaletako 9 teknikari/alkatek parte hartu zuten:
o 7 emakume eta 2 gizonezko
o 3 herri txiki eta 5 herri handi zeuden ordezkatuak
➔ GFAko 7 ordezkari egon ziren: 5 emakume eta 2 gizon
2. Irailean (2021-09-22), plangintzari jarraipena egiteko
Urteko bigarren bilera presentziala izan zen.
Bilera honetan 2021ean eta iraila bitartean plangintzari jarraituz egindakoari segimendua egiteko
elkartu ginen. Plangintzari segimendua egiteaz gain, 2021eko udazkenerako planifikatuta zegoena
aurkeztu eta ekarpenak ere landu ziren.
➔ Bilera presentziala izan zen
➔ Gipuzkoako udaletako 8 teknikari/alkate/zinegotzik parte hartu zuten:
o 4 emakume eta 4 gizonezko
o 3 herri txiki eta 4 herri handi zeuden ordezkatuak
➔ GFAko 3 ordezkari: 2 emakume eta gizon 1
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3. Lantaldeak
Lan-taldeei dagokienez, aurreikusi ziren hiru lantalde izan dira martxan, eta guztira 8 saio egin dira
2021 urtean zehar:
3.1.

Herri txikien lantaldea

Herri txikien lantaldeak guztira 3 saio egin ditu, hirurak telematikoki egin ditugu. Esan beharra dago
lau saio aurreikusi zirela, baina kuorum faltagatik urriko saioa bertan behera geratu zen. Parte
hartzeari dagokionez, gorabeherak izan dira saio batetik bestera. Lehenengoan 14 lagunek hartu
zuten parte, bigarrenean 8k eta azkenengoan, azarokoan, 9 izan ziren parte hartzaileak.
2021ean herri txikien lantaldean eta beraien beharrei erantzunez, gazteen partaidetzaren inguruan
jardun dugu. Zehazki, gazteen partaidetza sustatzeko gakoak identifikatzen aritu gara. Egindako
ibilbidearen ondorioz gazteen partaidetzarako gidalerroen dokumentua landu da.

Aipatzekoa da ibilbide honetan Gaztematikarekin (Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek lurraldeko
haur, nerabe eta gazteen sustapenerako sortutako sare publikoa) elkarlanean aritu garela.
Saioen edukiei eta parte hartze-datu zehatzei dagokienez:
1. Maiatzean (2021-05-11)
Aurrez egindako lanketak eta norbere bizipenetatik abiatuta abiatu genuen saioaren lanketa. Baina
abiapuntu horretaz gain Gaztematikak EHUrekin elkarlanean 2020an egindako Gazteen
ahalduntzea jardunaldian jasotako indar-ideiak edo titular nagusiak partekatu genituen. Bi abiapuntu
hauek oinarrian hartuta partaidetzazko prozesuetan gazteek parte hartzeko gakoak edo kontutan
izan beharreko alderdiak identifikatzeko ariketa egin genuen.
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➔ Bilera telematikoa izan zen
➔ Gipuzkoako udaletako 14 teknikari/alkate/zinegotzik parte hartu zuten:
o 10 emakume eta 4 gizon
o 6 hautetsi eta 8 teknikari
➔ GFAko 3 ordezkari, 2 emakume eta gizon 1
2. Ekainean (2021-06-15)
Bigarren saioan, gazteen parte hartzearekin jarraitu genuen eta gazteen aktibazioa bultzatzeko
fasez-fase eta horietako bakoitzean kontutan hartu beharreko alderdi guztiak integratuta prozesu
bat diseinatzeko ariketa egin genuen.
➔ Bilera telematikoa izan zen
➔ Gipuzkoako udaletako 8 teknikari/alkate/zinegotzik parte hartu zuten:
o 7 emakume eta gizon 1
o 7 hautetsi eta teknikari 1
➔ GFAko ordezkari 1, emakumea
3. Azaroan (2021-11-16)
Urteko azken saioan alde batetik Gazteen partaidetza sustatzeko gakoen lanketa itxi genuen eta
horretarako aurreko bi saioen edukiak kontuan hartuta (gakoak eta fase bakoitzean kontuan
hartzekoak) landu ziren gidalerroak aurkeztu ziren. Aldi berean eta saioan bertan aurkeztutako
dokumentuari ekarpenak egin zitzaizkion. Lanketari itxiera ematearekin batera hurrengo urratsei eta
lantaldearen beharrei jarri genien arreta.
➔ Bilera telematikoa izan zen
➔ Gipuzkoako udaletako 9 teknikari/alkate/zinegotzik parte hartu zuten:
o 7 emakume eta 2 gizon
o 6 hautetsi eta 3 teknikari
➔ GFAko ordezkari 1, emakumea
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Genero lantaldea

Genero lantaldeak 2 saio egin ditu 2021ean. Lehenengoa telematikoa eta bigarrena presentziala.
Parte hartzeari dagokionez, lehenengoa izan zen jendetsuena, 15 lagunek parte hartu zuten;
bigarrenean 4 pertsonak hartu zuten parte.

Saioen edukiei eta parte hartze-datu zehatzei dagokienez:
1. Urtarrilean (2021-01-29), saio inspiratzailea eta gogoeta egiteko
Jone Martinez Palacios eta Andere Ormazabal Gaston EHUko irakasleak gonbidatu genituen eta
hitzaldi inspiratzailea eman ziguten. Hitzaldiaren gaia honakoa izan zen: Norabide neoliberalaren
gako nagusiak, kritika feministak eta proposamenak. Saio honetara Gipuzkoako lurraldeko
berdintasun teknikariak gonbidatu genituen.
Hitzaldi inspiratzailearen ondoren gogoetarako espazioa ireki genuen: Gipuzkoako teknikarien
ikuspegitik zer egiten ari garen, zeri egin behar diogun aurre; zer egin beharko genukeen, edota zer
bitarteko/tresna beharko genituzkeen galderei erantzunez.
➔ Bilera telematikoki egin zen
➔ Gipuzkoako udaletako 15 teknikarik parte hartu zuten:
o Herri txikietako 2 ordezkari, biak emakumeak
o Herri ertain eta handietako 13 ordezkari, hamabi emakume eta gizon bat
o Partaidetzako 3 teknikari, guztiak emakumeak
o Berdintasuneko 10 teknikari, guztiak emakumeak
o Beste arloetako teknikariak 2 (euskara eta komunikazioa), emakume bat eta gizon
bat
➔ GFAko 8 ordezkari, 6 emakume eta 2 gizon. 6 kide partaidetzakoak eta 2 kide
berdintasun sailekoak
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2. Maiatzean (2021-05-21) lantaldearen aurrera begirakoak identifikatzeko
Urtarrilean egindako lanketaren ondoren eta genero lantaldeak aurreko urtean egindakoa oinarrian
hartuta, aurrera begira lantaldearen erronkak edota lanak identifikatzeko saioa egin genuen. Aipatu
hitzaldian mahai-gaineratutako gaien inguruko gogoeta egin zen eta aldi berean lantaldeak aurrera
begira zituen erronkei buruz gogoeta ere egin zen.
➔ Bilera presentziala izan zen
➔ Gipuzkoako udaletako 4 teknikari/alkate/zinegotzik parte hartu zuten:
o 4ak emakumeak
o Herri txiki 1 eta 3 herri handi zeuden ordezkatuak
➔ GFAko 2 ordezkari, emakumeak

3.3.

Aurrekontu irekien lantaldea

3 saio egin ditu aurrekontu irekien lantaldeak, hirurak telematikoak. Parte hartzeari dagokionez eta
kopuruari begiratuta, hirurak orekatuak izan dira: lehenengoan 8 lagunek parte hartu zuten,
bigarrenean 11k eta azkenengoan 10 izan ziren parte hartu zutenak.
Urte hasierako plangintzan aurreikusi ez bazen ere, Gizarte Kontseiluaren proposamen batetik iritsi
zen lanketa egiteko eskaera, Gipuzkoako Aurrekontu Irekietara aurkeztutako proiektuak hautatzeko
irizpideei ekarpena egiteko, alegia. Hori horrela, aurrez Gizarte Kontseiluak landuak zituen
irizpideen aurkezpena egin zen eta horiei ekarpenak egin zitzaizkien. Ariketa hau egin ondoren,
taldekideen beharrei erantzunez, udalek partaidetzazko aurrekontuen lanketan sakontzeko eta
elkarrengandik ikasteko espazioa bilakatu da.

1. Apirilean (2021-04-29)
Lehenengo saioan Gipuzkoako Foru Aldundiko Aurrekontu Irekien prozesuaren baitan eta
proiektuak hautatzeko Gizarte Kontseiluak landuta zituen irizpideak aurkeztu ziren, eta
bertaratutako kideek irizpide horien kontrastea egin zuten, ekarpenak eta zuzenketak proposatuz.
- 18 -
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Honekin batera, bakoitzak bere udalerrian eta partaidetzazko aurrekontuei dagokienez dituzten
beharrak identifikatzeko ariketa egin genuen.
➔ Bilera telematikoa izan zen
➔ Gipuzkoako udaletako 8 teknikari/alkate/zinegotzik parte hartu zuten:
o 6 emakume eta 2 gizon
o Herri txiki 2 eta 6 herri handi eta ertain zeuden ordezkatuak
o Ordezkari horietatik 3 hautetsiak eta 5 teknikariak ziren
➔ GFAko 2 ordezkari, emakume 1 eta gizon 1

2. Urrian (2021-10-26)
Urriko saioan, hasteko eta behin, partaidetzazko aurrekontuetan aintzat hartu beharreko gako
nagusien azalpenak eman ziren, eta abiapuntu horretatik hasita partaideen gogoetara bidea
zabaldu zen. Gogoetarako tartean norbere bizipen eta esperientzian oinarrituta kezkak, zailtasunak,
indarguneak… partekatu eta landu ziren.
➔ Bilera telematikoa izan zen
➔ Gipuzkoako udaletako 11 teknikari/alkate/zinegotzik parte hartu zuten:
o 10 emakume eta gizon 1
o Denak herri ertain eta handietako ordezkariak ziren
o Ordezkari horietatik 5 hautetsiak eta 6 teknikariak ziren
➔ GFAko 2 ordezkari, emakume 1 eta gizon 1

3. Azaroan (2021-11-16)
2021ean egin zen azken saio honetan partaidetzazko aurrekontuetan sakondu genuen. Horretarako
aurreko saioan identifikatu ziren hutsune eta beharrei erantzun asmoz lantaldean parte hartzen
duten Gipuzkoako herri batzuetako esperientziak ezagutu genituen. Honela elkarrengandik ikasi eta
identifikatutako korapiloak askatzeko ideiak eta proposamenak eman ziren.
➔ Bilera telematikoa izan zen
➔ Gipuzkoako udaletako 9 teknikari/alkate/zinegotzik parte hartu zuten:
o 7 emakume eta 2 gizon
o Herri txiki 1 eta 8 herri handi eta ertain zeuden ordezkatuak
o Ordezkari horietatik 5 hautetsiak eta 4 teknikariak ziren
➔ GFAko 2 ordezkari, emakume 1 eta gizon 1
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4. Mintegiak
Mintegiei dagokienez, aurreikusi bezala, guztira 2 mintegi antolatu dira. Lehenengoa otsailean
(2021-02-16) eta bigarrena azaroan (2021-11-24).
4.1.

Ausaz hautatutako herritarren lantaldeak

Foru Aldundiko Etorkizuna Eraikiz egitasmoaren baitan eta diruz lagunduta Aztiker Ikerguneak
sortutako gida aurkeztu zen otsaileko saioan, eta ausazko tresnen baliagarritasunaren inguruan
gogoeta egiteko baliatu genuen.
Gida aurkeztu baino lehen Arantxa Mendiharatek, ‘La ola delierativa. Principios y realidades’
izenburupean hitzaldia eman zigun. Arantxak urte asko daramatza ausaz edo zozketaz
aukeratutako herritarrak aktibatzen dituzten metodologietan interesatuta eta gaian aktibista eta
aholkularia da. Iaz, 2020an, La democracia es posible. Sorteo cívico y deliberación para rescatar el
poder de la ciudadanía liburua argitaratu zuen.
Esan bezala, saioa gida ezagutzeko eta ekarpenak egiteko, baina baita ausazko tresnen
baliagarritasunaren inguruan gogoeta egiteko probestu genuen.
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➔ Bilera telematikoa izan zen
➔ Gipuzkoako udaletako 25 teknikari/alkate/zinegotzik parte hartu zuten:
o 18 emakume eta 7 gizon
o 4 herri txiki eta 13 herri handi eta ertain zeuden ordezkatuak
o Ordezkari horietatik 13 hautetsiak eta 12 teknikariak ziren
➔ GFAko 14 ordezkarik parte hartu zuten:
o 9 emakume eta 5 gizon
o Partaidetza sailetik 5 ordezkari eta gainontzeko sailetakoak 9

4.2.

Gobernantza ereduaz hausnartzen

Bigarren mintegia, azarokoa, gobernantza ereduen inguruan hausnartzeko saioa izan zen.
Horretarako, berriz ere Aztiker Ikertegiak eta oraingoan ere Etorkizuna Eraikiz egitasmoaren baitan
jasotako dirulaguntzarekin egindako ikerlana ezagutu genuen. Aztikerrek sortutako bideoa eta
hausnarketa-unitatearen berri izan genuen. Saioan presentzialki parte hartu zutenek aurkeztutako
euskarriei ekarpenak egiteko eta gaiaren inguruan elkarrizketa edo iritzi trukea egiteko baliatu
genuen.

➔ Bilera presentziala eta telematikoa izan zen:
o Bertan presentzialki 14 eta telematikoki 8
➔ Gipuzkoako udaletako 22 teknikari/alkate/zinegotzik parte hartu zuten:
o 18 emakume eta 4 gizon
o 4 herri txiki eta 12 herri handi eta ertain zeuden ordezkatuak
o Ordezkari horietatik 6 hautetsiak eta 16 teknikariak ziren (2 Arantzazulab-ekoak)
➔ GFAko 4 ordezkarik parte hartu zuten, emakumeak
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5. Trebakuntza
Trebakuntzaren atalean prozesuak bideratzeko oinarrizko jakintzak lantzea, alegia fazilitazio
ikastaroa eskaintzea izan genuen aukera bezala. Dena den, batetik mota hauetako ikastaroek
eskatzen duten dedikazioa dela eta, eta bestetik, eskaintza Espaziotik harago zabal zitekeela
baloratu zenez, egokiena Herritartasun Eskolaren baitan eskaintza zabalagoa egitea egokiagoa
izango zela erabaki zen. Hortaz, Herritartasun Eskolaren markoa definitu eta abiatu arte eskaintza
atzeratzea erabaki zen.
Azkenean ekitaldi honetan trebakuntzari dagokionez ekintza nagusi bakarra antolatu da. EHUren
Uda Ikastaroen baitan eta EHUko Parte Hartuz ikerketa taldearekin elkarlanean “Desarrollo
comunitario, participación y respuestas a la crisis” trebakuntza saioa alegia.
•
•

Gaia: egungo krisi testuinguruan garapen komunitarioak izan beharreko espazioa
zehaztea, egiten dena aditzera eman eta gogoeta sustatzeko.
Telematikoa eta presentzial

6. Komunikazioa
Komunikazioari dagokionez, eta aurreko urteetako dinamikari jarraipena emanez, proiektuan parte
hartzen duten udalen arteko barne komunikazioari lotutako estrategia landu dugu.
Barne-komunikazioaren alorrean, kanal nagusia Partekatu On-line foroa izan da. Bertan bildu dira
proiektuaren barne-komunikaziorako hainbat eduki. Partekatu foroaren barne, hurrengo atalak eta
edukiak elikatu ditugu:
•
•

Dokumentuak atala. Bertan foro teknikoko egituren lansaioetako aktak, hainbat hitzaldi eta
hitzartzeren bideoak eta landutako dokumentu eta euskarriak jasotzen dira.
Buletinak. Herritarren partaidetzari buruzko berriak, praktika onak eta artikulu interesgarriak
jaso dira bertan, baita Gipuzkoako lurraldean, zein Gipuzkoatik kanpoko albisteak ere.
Guztira 3 buletin bidali dira: martxoan, ekainean eta azaroan.
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Elkarrizketak: aurten bi elkarrizketa argitaratu dira. Lehenengo elkarrizketatua Jon Ander
Azpiroz, Landa udalerrien Gipuzkoako Zuzendari nagusia, izan zen; eta bigarrena berriz,
Amaia Murgiondo, Aretxabaletako partaidetza teknikaria. Bakoitzari hiru galdera orokor eta
motzean erantzuteko beste hainbat galdera egin zaizkie.
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2. Planaren jarraipenerako tresna
2020-2023 epealdirako landutako bost lan-ildo estrategikoak beheko tresnan jasota daude. Tresnak aukera ematen du urtez-urteko
betetze-maila neurtu, jarraipena egin eta kudeaketa plana egiteko eta modu bisual batean jasota izateko. Plana bera, irekia eta malgua da,
urtez-urte egokitzera zabalik dagoena.
URTEA
ILDOAK

HELBURUAK

1.1. Adostasun eta konpromiso
politikoa bilatzeko oinarriak zehaztu

1. Markoa (diskurtsoa,
errelatoa, ...) definitzea

1.2. Partaidetzaren dimentsio
desberdinen definizioa adostu

2. Etengabeko formazioa
eskaintzea

2022

2023

Mintegi eta jardunaldien bidez

X

X

Think That espazioaren bidez

X

Alderdi politikoekin Batzar Nagusian gaia landuz
*Udalekin eredu hartu eta lantaldea sortu lanketa egiteko

X

X

Exekutiboaren dinamika indartuz

X

X

X

X

ESTRATEGIA

2020

2021

Genero lantaldearen bidez: partaidetza eta generoaren lanketa egin

X

Mintegiaren bidez: maila anitzeko gobernantza unitate didaktikoaren
aurkezpena eta eztabaida

X

Mintegiaren bidez: ausaz hautatutako lantaldeen gida

X

Trebakuntza eskaini hartzaileen beharrak eta Aldundiaren aukerak
2.1. "Fazilitazioa": prozesuak
bideratzeko oinarrizko jakintzak landu kontuan hartuta

X
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2.2. Erreminta digitaletara hurbilpena.

2.3.Gipuzkoako herritartasun eskola
definitu modu kolaboratiboan.

3.1. Partaidetzako teknikarien rola
definitu eta balioan jarri
3. Administrazioaren landinamikak aztertu eta baldintza
egokiak sortzea

Trebakuntza eskaini hartzaileen beharreak eta Aldundiaren aukerak
kontuan hartuta

X

Aldundiak markoa eta prozesua definituz

X

Lantaldea sortuz: Aldundiak landutakoaren markoaren baitan
prozesua elkarrekin diseinatu eta abiatzeko

X

Lantadearen bidez: gaia landuko duen lantaldea sortu

Gaztematikarekin elkarlanerako esparrua aztertu eta diseinatuta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2. Administrazioaren
funtzionamendua aztertu:
zeharlerrotasuna, aliantzak,…
Udalekin ezagutu eta elkarlanerako bideak aztertuz

4. Izaera komunitarioa eta
herritartasuna lantzea

4.1. Herriko eragileak eta Udalak
elkarrekin arituko diren eremuak
sortu.

Lantaldearen bidez: herri txikiak: herri mailako prozesuak diseinatu,
akonpainamendua eskaini…

X

Mintegiaren bidez: GIZARTELAB: http://www.euskoikaskuntza.eus/eu/proiektuak/gizartelab/pr-49/

X

- 26 -

X

Herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioa

| 2021eko jardueraren memoria

4.2. Herritarrenganako irisgarritasuna
Jardunaldiaren bidez: EHUko Udako Ikastaroetako jardunaldia EHUko
lortzeko gakoak identifikatu,
Parte Hartuzekin elkarlanean antolatu
desberdinen arteko indarrak metatu.

X

Erakunde arteko harremanak landuz, Espazioa eta bertan egiten dena
ezagutzera emanaz: parte hartzen ez duten herri ertain eta
handietara joan

X

X

X

Bilgune Teknikoa eta Plenaria indartuz eta sustatuz

X

X

X

Geolokalizazio-mapa Webgunean: partaidetza prozesuak jaso eta
konpartitzeko

X

X

X

X

5.1. Erakunde ezberdinen arteko
elkarlanerako kultura indartu

5. Komunikazioa eta
5.2. Praktikak partekatzeko
transferentzia lantzea, jakintza espazioak eskaini: on-line foroa,
partekatua.
presentzialak, ...

5.3. Barne eta kanpo komunikazioa
indartu

Euskarriak eta plataforma elikatuz: buletina, elkarrizketa, iritziartikuluak, Partekatu…

Webgunea berrantolatuz eta martxan jarrita
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