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Hitzaurrea
EIDER
MENDOZA
LARRAÑAGA
Gobernantza Diputatua
Gipuzkoako Foru Aldundia | 2019-2023 legegintzaldia
Aurreko legegintzaldian, Gipuzkoako Foru Aldundiak proiektu bat
jarri zuen abian, eta, denborarekin, erakundearen eta lurraldearen
agenda estrategikoaren erdigunean jarri da: Etorkizuna Eraikiz,
berrikuntza sozialeko eta benetako esperimentazioko ariketa bat,
guztion artean etorkizuneko Gipuzkoa eraikitzeko.
Haren eskutik, lurralde gisa ditugun etorkizuneko erronkei erantzun
nahi diegu gaurtik aurrera: bizi dugun iraultza demografikoa,
mugikortasunaren sektorearen eraldaketa, digitalizazioak dituen
erronkak eta aukerak, klima aldaketaren erronka… eta, nola ez,
COVID-19aren pandemiari lotutako eta hortik eratorritako gai guztiak.
Funtsezko erronka da Gipuzkoa gizarte, ekonomia, hizkuntza edo
genero arloko desberdintasun maila txikienak dituzten Europako
lurraldeen artean kokatzea.
Baina Etorkizuna Eraikizek proposatzen dituen erronketatik harago,
horiek burutzeko proposatzen duen modua azpimarratu nahi nuke,
bere proposamena gobernantza eredu ireki eta kolaboratibo batean
oinarritzen baita. Zer esan nahi du? Horrek esan nahi du gizarte
antolatuarekin eta herritarrekin lankidetzan aritzea bere ezaugarri
nagusietako bat dela, eta, beraz, etorkizuneko erronkei erantzuteko
mahai gainean jarriko diren konponbideek partekatuak izan behar dutela.
Hau da, erantzun horiek elkarrizketaren, elkar ulertzearen,
lankidetzaren, kudeaketa eraginkorraren, gardentasunaren eta
abarren bidez artikulatu behar ditugu. Horri esker, eta ahalik eta eragile
eta herritar gehien tartean sartuta, askoz ere eraginkorragoak izango
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gara, eta herritarrek politikarekiko eta administrazio publikoekiko
duten desafekzioa gaindituko dugu. Hau da, aurrera egin ahal
izango dugu herritarrek erakundeekiko duten sinesgarritasuna eta
konfiantza berreskuratzeko. Konbentzituta gaude horretaz.
Adibide gisa har dezakegu ZIUR, Gipuzkoako Zibersegurtasun
Industrialeko Zentroa. Egungo eta etorkizuneko mehatxu bati
erantzuten dio, hau da, mundu digitalaren segurtasunarekin lotutako
arriskuei eta horrek Gipuzkoako sektore ekonomiko nagusian,
industrian, duen eraginari. Hala egiten du, baina, aktore guztiak
inplikatuta: Euskadiko erakunde maila guztiak, ezagutza zentroak
(unibertsitateak, lanbide heziketa), industria enpresak, sektoreari
lotutako zerbitzuen hornitzaileen sektorea, teknologia zentroak eta
abar. Hau da, ZIURek erantzun bat bultzatu eta artikulatzen du lurralde
gisa, dagokion erronkari lurralde mailako erantzun bat ematen dio.
Eta hori lankidetzaren eta partaidetzaren bidez baino ezin dugu lortu.
Etorkizuna Eraikizen indarguneetako bat da lur emankorrean
ereitea, izan ere, Gipuzkoa partaidetzako tradizio handiko lurraldea
da, eta elkarte-sare oso indartsua du eremu guztietan: mota
guztietako elkarteak, kooperatibismo indartsua, eskualdeko eragile
aktiboak, boluntariotza-sare oso indartsua, administrazio publiko
ekimendunak… eta, batez ere, parte hartzeko ohitura eta bokazioa
duten herritarrak.
Esku artean duzun liburua ere horren erakusgarri ona da, xehetasunez
jasotzen baititu udalek, gizarte antolatuak edo Foru Aldundiak berak

azken urtean Gipuzkoan gauzatutako partaidetzako esperientzia
nabarmenenak; esparru horretan dugun aberastasunaren eta
potentzialaren berri ematen duen katalogoa da.
Aldundiak partaidetza sustatzeko apustua egiten jarraituko du, eta
ekintzekin egingo du. Azken urteotan, aurrerapauso garrantzitsuak
eman ditugu arlo horretan: Herritarren Partaidetzari buruzko Foru
Araua eguneratzea, Herritarren Partaidetzarako Erakunde Arteko
Espazioa bultzatzea, Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua
eta Partaidetzarako Herritar Erakundeen Foru Erregistroa sortzea,
Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuaren zerbitzu-karta bat egitea,
Aldundiko departamentuak partaidetza prozesuen garapenean
inplikatzea, Aurrekontu Irekien eredu berrikusia diseinatzea…;
guztiak ere mugarriak, gure konpromisoaren sendotasuna argi
uzten dutenak.
Orain, erronka da bultzada horri eustea, prozesu aktiboak
finkatzea eta aukerak zabaltzen jarraitzea, herritarren partaidetzari
gune berriak irekiz. Gure nahia da Aldundia herritarrengandik
hurbilago egotea, gardenagoa, eraginkorragoa, efizienteagoa…
izatea eta, ondorioz, gaur egun Gipuzkoak duen mailan egongo
den erakunde bat izatea. Bide horretan, ziur gaude herritarren
partaidetzak funtsezko ekarpena egingo duela. Haien eskutik
bideak irekitzen jarraituko dugu, guztion artean nahi dugun
Gipuzkoa eraikitzen jarraitzeko.
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Udalerriak
Udalerriak
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Lur eremu txikiena hartzen duen eskualdea da (71,6 km²), hori
horrela delarik, eskualde osoa dena batera begi bistan eduki
daiteke, bertan diren talaia zoragarriren batetik. Gipuzkoako
ekialdean dago, eta hauek ditu mugak: iparraldean Bizkaiko
itsasoa, ekialdean Frantzia, hegoaldean Nafarroa, eta
mendebaldean Donostialdea eskualdea.
Bidasoa ibaia da eskualde honetan Gipuzkoa eta Frantziaren
arteko muga naturala. Txingudiko badian itsasoratzen da 66
km-ko bidea egin ondoren, batez ere nafar lurretan barrena.
Badiara bertara heldu aurretik, padurak sortzen ditu itsasoko
urarekin nahasirik, nahiz eta azken urteotan padura horien
luze-zabalera asko urritu den. Eskualdearen barruan Bidasoa
ibaiaren adar garrantzitsuenak Errolasarko eta Jaizubia dira.
Bidasoa Beherean bi udal bakarrik daude: Irun, Gipuzkoako
bigarren herririk handiena, eta Hondarribia. Lehendabizikoa
eskualdearen barnealdean dago eta bigarrena, berriz,
badiaren alboan. Bi udal horien herriguneak elkarturik daude
gaur egun, eta elkargune hori Donostiaren eraginpean
dagoen azpimultzo baten buru gertatzen da.
Frantziako mugakide izanik, ekonomia jardueraren zati
handi bat aduanaren burokraziaren ingurukoa izan da, baita
eskualdea zeharkatzen duten bide azpiegituren ingurukoa
ere: A-8 autobidea (Bilbao-Behobia) eta N-I errepidea
(Madril-Irun), gero Pariseko bidea hartzen dutenak. N -121
eskualdeko errepideak Bidasoa Beherea Nafarroarekin
lotzen du; errepide horri esker eskualde honek harreman
estuak ditu ipar-ekialdeko nafar herriekin.
Trenbide komunikazioetarako geltoki handi bat dago Irunen,
mugaren beste aldean, Hendaian, jarraipena duena. Bada
bide estuko trenbide bat, Eusko Tren enpresaren mendekoa,
Donostia eta Hendaia lotzen dituena. Topo. izenez ezaguna
da. Bi trenbide horiei, baliteke agian denbora gutxi barru
Abiadura Handiko Trena ere gehitzea.
Garraiobideen azpiegituraren barnean, azkenik, Hondarribia
ondoan berrogeita hamargarren hamarkadaren amaieran
eraikitako aireportua dago. Pista bakarrekoa da, txikia, eta
handitzea, bestalde, ia ezinezkoa da, lehendik ere itsasoari
kendutako lurren gainean baitago egina.
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EKIMENAREN IZENA
Aurrekontu parte-hartzaileak 2020
HELBURUAK
2020ko udal-aurrekontuaren zati bat, zehazki 1.500.000
euro, zertara bideratu herritarrek parte-hartze zuzenaren
bidez erabakitzea.
PARTE-HARTZAILEAK
950 (538 emakumezko eta 412 gizonezko)

Irun
Aurrekontu partehartzaileak 2020

IRAUPENA
Bi hilabete
ALORRA
#aurrekontuak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Irungo Udala
TOKIA
Irun
BIZTANLERIA
60.208 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)

PARTAIDETZA GIPUZKOAN 2019-2020 | UDALERRIAK | BIDASOA | IRUN

6

EKIMENAREN AZALPENA
Irungo Udalak urteak daramatza aurrekontu parte-hartzaileen egitasmoa lantzen. Hain zuzen 2011n
ekin zion lehen aldiz eta orduz geroztik, urtetik urtera, gardentasuna ardatz hartuta, prozesua egokitzen
joan da, bereziki bozketa fasearen eraginkortasuna eta zehaztasuna hobetuz.

PROZESU OROKORRA

2019an, urtero legez, Udalak 1.500.000€ko kontu saila jaso zuen herritarrek diru horrekin zer egin
erabaki zezaten. Prozesua bi zatitan banatu zen:

Prozesu orokorrean proposamenak egiteko, lehen aipatu bezala, bi aukera eskaini ziren, internet
bidez bata eta presentziala bestea. Interneten bitartez eginiko proposamenetatik 6 azken bozketara
eramaten dira. Gauzak horrela, 2019an, online bidezko aukera hau aukeratu zuten herritarrek irailaren
16tik 19ra bitartean egin ahal izan zituzten beren proposamenak eta irailaren 26tik urriaren 1era, jasotako
proposamen guztien artean, azken fasera igarotzeko 6 proposamenak bozkatzeko aukera izan zuten.
Modu presentzialean proposamenak egin eta bozkatzeko, aldiz, bi saio ireki egin ziren, bata irailaren
16an Palmera Montero gunean eta bestea irailaren 19an Luis Mariano Gizarte Zentroan.

- Orokorra, 16 urtetik gorako herritarrekin: 1.300.000€.
- Gazteak, 16-30 urte bitarteko herritarrekin: 200.000€.
Ohikoa den bezala, bai prozesu orokorrean zein gazteen prozesuan, bi fase nagusi bereizi ziren:
proposamenak egiteko fasea eta bozkatzeko fasea.

www.irun.org webgunean
proposamenen aurkezpena

6 proposamenen
aurre aukeraketa

AURREZ AURREKO
proposamenen aurkezpena
(2 bilera)

14 proposamenen
aurre aukeraketa

Proposamenak egiteko fasea

PROZESU
OROKORRA

Palmera Montero

Proiketuen
bideragarritasunaren
ebaluaketa

www.irun.org webgunean
proposamenen aurkezpena

AZKEN
BOZKETA
20
proposamenen
gainean

10 proposamenen
aurre aukeraketa

GAZTEEN
PROZESUA

Luis Mariano

BESTE KANAL BATZUK
21 eskola agenda, partehartze karpak, ikastetxeetan
galdeketak...

Bilera
argigarri
irekia

10 proposamenen
aurre aukeraketa

Saio horietan, herritarrek beren ideia eta proposamenak aurkeztu zituzten 7 arlotan banatuta: kultura,
aisia eta kirola – tokiko ekonomia - hezkuntza eta hizkuntzak - gizarte-ongizatea - Irun berdea - lanak
eta mantenua - beste batzuk. Aurkeztutako guztien artean 14 aukeratu ziren azken bozketa faserako.
Behin aurrez-aurre zein online egindako proposamenak elkartu eta guztien bideragarritasunaren
balorazioa egin ostean, webgune bitarteko azken bozketa fasera pasa zen prozesua. Urtero 20
proposamen izaten dira azken bozketa fasera eramaten direnak.
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Aurrekontuak kalera!

GAZTEEN PROZESUA

Bi aukera horiez harago, prozesua herritarrei ahalik eta gehien hurbiltze aldera, 2019an dinamizaziokarpa batzuk jarri ziren parte-hartzea bultzatzeko asmoz, irailaren 14ean eta 18an eta urriaren 12an
Zabaltza plazan eta urriaren 10ean San Juan plazan.

Gazteen prozesuak bide bakarra dauka proposamen bilketarako zein azken bozketarako; guztia
Interneten bitartez egiten da. 2018an baina, prozesu honetan gazteen parte-hartzea areagotzeko
xedez, dinamizazio talde bat kalera irten zen eta gazteek hiriarekiko zituzten interesak bildu zituzten eta
2019an, iaz egindakoak izandako arrakasta aintzat hartuta, lau egunez egin zen lan kalean gazteekin
haien proposamenak jasotzeko. Lehen fase hau irailaren 16tik 19ra bitartean egin zen (biak barne).

Berritasun bezala, halaber, BAZ bulegoan parte-hartze espazio bat jarri zen. Honetan, hiritarrek
prozesuari buruzko informazio eskatu ahal izan zuten, eta bozketa fasean, azken bi egunetan, botoa
presentzialki emateko aukera eskaini zitzaien bertan, NAN-a erakutsiz.
Azken bozketa fasea
Azken fase hau urriaren 8tik 15era bitartean garatu zen eta fase honetan, herritarrek gustukoen zituzten
proposamenak bozkatu zituzten Irun txartela erabiliaz edo aurrez-aurre BAZeko bulegoan azkeneko
2 egunetan ziurtagiriarekin.
Dena den, azken bozka eman aurretik bilera informatibo bat egin zen herritarrekin urriaren 3an
Palmera Montero gunean proposamen guztien nondik-norakoak azaltzeko. Ondorengoak izan ziren
proposamen bozkatuenak eta horrenbestez, 2020ko aurrekontuan txertatu zirenak:
- Hiriko bidegorri sarean egiteke dauden zatiak osatzea.
- Kultura eskaintza zabaldu eta handitzea (musika, antzerkia, ikuskizunak… herritar guztientzat).

Azken bozketa fasera (urriak 8-15) guztira 20 proposamen pasa ziren, horietatik 10 webgunetik zuzenean
jasotakoak eta gainerako hamarrak gazteen parte-hartze desberdinetan jasotako proposamenak izan
ziren, hala nola, Eskola Agenda 21ean edota kalean egindako dinamizazio saio eta inkestetan jasotakoak.
Behin bozketa fasea amaituta, ondorengoak izan ziren boto gehien jaso zituzten proposamenak eta
horrenbestez, gazteei zuzenduriko 200.000€ko kontu-saila osatu eta aurrekontuetan txertatu zirenak:
- Irabazi asmorik gabeko talde eta elkarteei haien ekipamenduak hobetzeko diru-laguntzak eskaintzea.
- Asteburuetan aisialdi alternatiborako jarduerak bultzatzea.
- Zeinu hizkuntza ikasteko lantegiak antolatzea.
- Gazteen elkarteei zuzenduriko diru-laguntzak handitzea.
- Gazteentzat sexuaren inguruko aholkularitza zerbitzua eskaintzea.

- Oinezkoen pasabideetan espaloietako zintarri guztiak jaistea.

- Gazteek lana bilatzeko prozesuan haien trebetasuna hobetzeko formakuntza saioak antolatzea.

- Oinaurreko hirigintza-garapenerako plangintzan aurreikusten den kirol gunearen proiektua idaztea
eta egikaritzea.

- CBA liburutegiaren ordutegia zabaltzea.
- Aisialdirako zuzendari eta begirale ikastaroa egitea.

- Txakurren gorotzen inguruan kontrola eta isunak jartzeko kanpaina.

- Agenda 21 Udalaren kanpainak dendetan poltsa berrerabilgarriak erabiltzea sustatzeko.

- Hiri argiteria LED sistemara berritzeko proiektuan aurrera egitea.

- Arte eta adierazpenen hiritarren jaialdia: graffitiak, hip-hop, parkour, skayline…

- Juncal taldeko haurren ekoparkea egiteko proiektua idaztea (Lapize auzoa).

- Sari ekonomikoa izango luken sketch eta film laburren lehiaketa.
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Deba Behereko eskualdeak 180,3 km²-ko lur eremua hartzen
du Gipuzkoako hego-mendebalean. Markina-Ondarroa
eta Durangaldea ditu mugakide mendebaletik; ekialdean,
Urola-Kostaldea; hegoaldean, Deba Garaia; eta iparraldean,
itsasoa. Eibar da eskualde honetako herririk nagusia. Eibarren
eraginpean bizi dira: Elgoibar, Deba, Soraluze, Mutriku
eta Mendaro. Bizkaiko Ermua eta Mallabia ere Eibarren
eraginpean sartzen dira guztiz; halaber, Bergarak gisa bereko
eragina du Soraluzeri buruz. Eskualde honetako hondartzarik
garrantzitsuenak dira: Mutrikun, Ondarbeltz, Mutriku, Zazpi
Hondartzak eta Saturraran, eta horiei Debako hondartza gehitu
behar zaie. Deba ibaiak bere ur barrenean bihurgune handiak
egiten ditu Altzolara heldu bitartean; hortik aurrera, Arnoko
alderdira sartzen da berriro ere, itsaso aldera jo aurretik; 58
km egin ondoren, estuario bat sortzen du itsasoratzean.
Komunikabide egokiak ditu eskualde honek. A-8 (BilbaoBehobia) autobideak eta kostaldeko N-634 errepideak
lotzen dituzte herri nagusiak, eta euskal itsasaldearekin nahiz
Donostia edo Bilborekin harreman bideak jartzen dituzte.
Bizkaiko hiriburua hurbil izanik, merkataritzaren aldetik
eskualde honetako herri gehienek Bilbora dute joera, ez
Donostiara. Oinarrizko sareko GI-638 errepideak Mutriku eta
Ondarroa Debarekin lotzen ditu. GI-2634 errepideak Elgoibar
Azpeitiarekin lotzen du, eta GI-2636 errepideak Elgoibar
Markinarekin. Eskualdea burdinbide bakarrak zeharkatzen
du, Donostiatik Bilboraino doan bide estukoak; garrantzi
handia dauka Elgoibar, Eibar eta Ermua bitarteko aldiriko
zerbitzu gisa.
Deba Beherean industrian ari diren langileak biztanleria
aktiboaren erdia dira gutxi gorabehera; hirugarren sektoreak
ehuneko berrogei hartzen du, eraikuntzak ehuneko bost eta
lehen sektoreak ehuneko hiru. Pisurik handiena metalen
transformazioko industriak dauka. Turismoari lotutako
jarduerak Deban eta Mutrikun bakarrik dauka pisurik.
Mendaron dago eskualdeko ospitalea, eta Eibarrek eskualde
osoko epai barrutiko buru gisa jokatzen du; lehen instantziako
eta lehen instrukzioko bina epaitegi ditu. Itsasoko arrantza
Mutrikun egiten da bakar-bakarrik.
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EKIMENAREN IZENA
Partaidetza bidezko aurrekontuak 2019
HELBURUAK
Partaidetza bidezko aurrekontuak gauzatzeko prozesua
martxan jartzea
PARTE-HARTZAILEAK
917 (537 Emakumezko eta 380 gizonezko)

Elgoibar

IRAUPENA
2019ko ekainetik 2020ko otsaila bitarte

Partaidetza bidezko
aurrekontuak 2019

ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Elgoibarko Udala

ALORRA
#aurrekontuak

TOKIA
Elgoibar
BIZTANLERIA
11.540 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
- Iraunkortasun ekonomikoa eta finantzarioa justifikatzen
dituzten proposamenak izatea.

2019an, bigarren urtez jarraian, Elgoibarko Udalak, udal
kudeaketaren gardentasun, eraginkortasun eta efikazia
handiagoaren aldeko apustuan, udalerriko bizilagunen
partaidetza bidelagun eduki nahi izan zuen 2019ko udal
aurrekontuak prestatzeko.

- Udalerriko bizilagun guztien interesekoa izatea eta ongizatea
norberaren interesen gainetik jartzea.
- Udalerriaren lurralde-oreka ziurtatzen duten
proposamenak izatea.

Aipatu prozesua hain zuzen 2019ko ekainetik 2020ko otsaila
bitartean garatu zen eta helburu izan zuen elgoibartarrak
udalgintzan inplikatu eta bizitza publikoaren protagonista aktibo
bihurtzeko erraztasunak eskaintzea, baita, noski, herriaren zein
herritarren behar nagusiak azaleratu, ezagutu eta horiek aurrekontu
proiektuan jasotzea, modu horretara, behar horiek aurrera
eramatean, herritarrei egokitutako herria eraikitzen jarraitzeko.

- Dagoeneko abian ez dauden proposamenak edota 2019ko
aurrekontu arruntean aurreikusita ez daudenak izatea.
- 50.000€tik gorako kostua ez daukaten proposamenak izatea.
Behin proposamenak aurkezteko epea amaituta, udal-zerbitzuek
proposamenen bideragarritasun tekniko zein ekonomikoa aztertu
zituzten, baldintzak betetzen zituztenak bigarren fasera pasaz.

Gauzak horrela, prozesu horren bitartez, 200.000€ utzi zituen
Udalak herritarren esku, beraiek erabaki zezaten diru hori zertara
bideratu. Horrekin batera, Udalaren nahia zen elgoibartarren iritzi,
behar eta proposamenak ezagutzea eta aurrekontu proiektuan
horiek kontuan hartzea eta txertatzea.

Horren harira, proposamenak ondorengo irizpide hauen arabera
balioetsiko zituen Udalak, proposamen bakoitza zenbat pertsonak
aurkeztu zuten alde batera utzita: prozesuaren betekizunak,
proposamenaren ezaugarriak eta proposamenek pizten duten
interesaren norainokoa.

Aipatu prozesua bi fasetan garatu zuen Udalak: proiektuak
aurkezteko fasea lehena eta aukeratutako proiektuak lehenesteko
fasea bigarrena.

Prozesuan zehar, proposamenen analisiaren aurrerapena www.
elgoibar.eus udal- webgunearen bidez kontsultatu ahal izan
zen eta posta elektronikoa adierazi zuten herritarren informazio
gaurkotuaren esteka bat jaso zuten kontsultak egin ahal izateko.

Lehen fasea: proiektuak aurkezteko fasea
Lehen fase hori ekainaren 17tik 30era bitartean garatu zen eta
Elgoibarren erroldatutako 16 urtetik gorako guztiek parte hartu
ahal izan zuten. Herritarrei informazio helarazteko esku-orri bat
banatu zen etxeetara eta horrez gain, informazio hitzaldia ere egin
zuen Udalak ekainaren 19an Nagusien Etxean.

Bigarren fasea: proiektuak lehenesteko fasea
Bigarren faserako, Elgoibarko Udalak proiektu aukeratuen
behin betiko zerrenda osatu eta herritarrek proiektu horiek
lehenetsiko behar izan zituzten, bozkatuenak izanik ondoren udal
aurrekontuetan txertatutakoak.

Fase honetan, parte hartzeko bi bide zabaldu zituen Udalak:
1. Aurrez aurre: proposamenak aurrez-aurre egin ahal izateko
kutxak jarri zituen herriko puntu esanguratsuenetan, hala nola,
Gotzon Garate Udal Liburutegian, Jubilatuen Etxean, Kultu Etxean,
Herritarren Arretarako Bulegoan edota Kiroldegian.
Horrekin batera, ekainaren 20an eta 21ean, karpak jarri zituen
Kalegoen plazan, goizeko 11:00-13:30 eta 16:00-18:30 bitartean
herritarrek beren proposamenak egin zitzaten.

Lehenengo fase honetan aurkeztutako proposamenek iragazki
tekniko bat gainditu behar izaten dute bigarren fasera igarotzeko:
hori dela eta, prozesua erraztu eta arintze aldera, Udalak hainbat
irizpide ere ezarri zituen proposamenak egiteko:

2. Online: aurrez aurreko aukera horiez haratago, herritarrek www.
elgoibar.eus udal webgunearen bitartez ere egin ahal izan zituzten
uneoro proposamenak.

- Udal eskumenekoak izatea.
- Teknika zein ekonomiaren aldetik bideragarriak izatea.
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Fase hau otsailaren 3tik 16ra bitartean egin zen. 14 izan ziren bigarren
fase honetara heldutako proiektuak eta bozken bitartez, horietatik
4 aukeratu ahal izan zituzten herritarrek. Lehen fasean egin bezala,
udalak esku-orri bat banatu zuen informazio modura eta bilera
irekia ere egin zuen, otsailaren 4an, Aita Agirre Kulturguneko areto
nagusian.
Bozkatzeko garaian, halaber, kasu honetan ere, bi bide zabaldu
zituen Udalak, aurrez aurrekoa eta internet bidezkoa.
1. Aurrez aurreko aukeran, kutxatilak jarri zituen Aita Agirreren
sarreran, Jubilatuen Biltokian, Herritarren Arreta Zerbitzuan eta
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Olaizaga kiroldegian. Era berean, karpak ere jarri zituen Kalegoen
plazan otsailaren 6an eta 7an.
2. Internet bidez, herritarrek www.elgoibar.eus udal webgunearen
bitartez eman ahal izan zuten beren bozka.
Bozkatzeko garaian, hauek izan ziren Udalak parte hartzeko
ezarritako irizpide eta arau orokorrak:
- 4 proiektu gogokoenak aukeratu behar dira.
Pertsona bakoitzak behin bakarrik parte hartu ahal izango du eta
horretarako beharrezkoa izango da datu pertsonalak ematea.
- Osatu gabeko edo errepikatutako galdetegirik antzemanez
gero, ezeztatu egingo da.
Hauek izan ziren bigarren fasera heldutako 14 proposamenak:
1.

Industrialdeetara iristeko oinezkoentzako bideak egokitzea
/ Albitzurira joateko oinezkoentzako sarrera egokia egitea.
50.000€.

2.

Azkue (San Roke) auzorako irisgarritasuna hobetzea
“Karakoleko” zubia konponduz. 35.000€.

3.

Meliton eta San Pedroko etxeen arteko espaloiak berritzea.
45.000€.

4.

Txiki-txoko bat sortzea, 0-5 urteko umeentzako. 50.000€.

5.

Umeen parkeetan hobekuntzak egitea. 50.000€.

6. Ikastolaren alboan umeentzako parkea egitea. 50.000€.
7.

Txakurrak egoteko eta jolasteko toki bat egitea. 25.000€.

8. Calistenia edo workout (aire librean kirola egiteko parkea)
parkeak sortzea. 15.000€.
9. Adineko pertsonentzat parke gehiago jartzea. 15.000€.
10. Aizkorri eta Urazandi arteko bidearen azken zatia berritzea.
40.000€.
11. Eskelentzako panelak jartzea. 10.000€.
12. Neguko parkea egitea Urazandin, Herri Eskolako
eskolaurrearen estalpea aprobetxatuz eta handituz. 50.000€.
13. Hilerrian kolunbarioa egitea. 50.000€.
14. Lekueder eta eliza arteko galtzada-harriak kendu eta
zoladura aldatzea. 45.000€.
Azkenik, proiektu bakoitzeko aurrekontua kontuan izanda, 5
izan ziren Udalak aurrekontuetan txertatutako proiektuak, baina

bosgarren proiektu hori ahalbidetzeko, aurreikusitako diru kopurua
handitu zuen. Guztira, 220.000 euroko inbertsioa bideratu zuen
herritarren proposamenetara.
2019ko Partaidetza bidezko aurrekontuek harrera ezin hobea jaso
zuten herritarren artean, 2018arekin alderatuz gero, nabarmen
handitu baitzen parte-hartzaile kopurua: 2018an 393 izan ziren
parte hartu zuten herritarrak eta 2019an, aldiz, 917.
Hori aintzat hartuta, prozesuaren helburu orokorra zein beste
helburu zehatzak bete ziren kronogramarena izan ezik,
hauteskundeak medio, prozesua atzeratu eta intentsitatea
galdu baitzuen.

Ikasgaiei helduz, hurrengo prozesuetan parte hartzea obretara
soilik ez mugatzea eta kultura, kirola eta beste zerbitzuetara
zabaltzea ikasi du Udalak. Era berean, online bozkatzeko garaian,
sarritan IP helbide beretik bozka ugari jasotzen direnez, egoera
hori ekiditeko (edo ez) irtenbideak aztertu nahi ditu Udalak.
Amaitzeko, kolektiboen ikasketa hori egin eta gero begiratu
beharko du Udalak ea komunikazioa edo formatuak aldatu behar
dituen kolektibo batzuk alde batera ez geratzeko.

Edozein kasutan, prozesu osoan zehar koordinazio mahai
bat egon zen. Mahai hori alkateak, partaidetza zinegotziak,
proiektuaren arduradun teknikoak eta kontratatutako enpresako
kideek osatu zuten.
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Gipuzkoako hego-ekialdeko 348,4 km²-ko lur eremua hartzen
du. Iparraldean Deba Beherea du muga; ekialdean, Goierri;
mendebalean, Araba eta Bizkaia; eta hegoaldean, Arabako
lurraldea. Zortzi udal dira eskualde honetan, Arrasate buru
dutelarik. Arrasaterekiko mendekotasun urbanoa oso
agerikoa da Aretxabaletan, Oñatin, Eskoriatzan eta LeintzGatzagan. Bergarak berriz eskualdeko bigarren buru izateko
joera dauka; Bergararen eraginpean dira Antzuola eta Elgeta,
nahiz azken herri hori nolabait Eibarrekin ere lotua egon.
Soraluze Deba Behereko eskualdean egonda ere, Eibar eta
Bergararen eraginpean bizi da.
Donostiarekiko komunikabideak kaskarrak direnez, eskualde
honetako hego-mendebaleko muturra askoz ere gehiago
lotzen zaio Arabako hiriburuari. Deba Garaiko komunikabide
nagusiak oinarriko errepide sareko GI-632 (Beasain,
Zumarraga, Bergara eta Durango lotzen dituena) eta GI-627
errepideak dira (Maltzaga, Bergara, Arrasate eta Gasteiz lotzen
dituena); azken errepide hori aurki Maltzagatik Urbinarainoko
autobideak hobetuko du. Abiadura handiko trenak eskualdea
E-W norabidean zeharkatuko du, Bergararen inguruan, esku
artean den proiektuaren arabera.
Industriak eskualde honetan duen pisu nabarmena
neurri handi batean kooperatiben mugimenduari zor dio.
Mugimenduaren sorlekua 1941ean Arrasaten zabaldutako
Lanbide Eskola izan zen; eskolan ari izandako bost
ikaslek ULGOR sortu zuten, lehendabiziko kooperatiba.
Kooperatibetan lanean ari ziren langileen behar sozial
eta ekonomikoek eraginda, 1959an kreditu kooperatiba
sortu zuten, Lankide Aurrezki Kutxa, hortik aurrera,
kooperatiben mugimenduak urrats handiak egin zituen,
langintza anitzagoetara zabalduz eta Arrasatez kanpora
hedatuz. Gaur egun, Mondragon Korporazioak berrehun
bat kooperatiba elkartzen du industrian, agro-elikaduran,
irakaskuntzan eta zerbitzuetan. Osasun zerbitzuen atalean
nabarmentzekoa da Arrasaten dagoela Euskal Herriko
ospitale psikiatrikorik handiena.

PARTAIDETZA GIPUZKOAN 2019-2020 | UDALERRIAK | DEBA GARAIA

Deba garaia
13

EKIMENAREN IZENA
Aretxabaletako Udalaren aplikazioa
HELBURUAK
Udala, herritarrak eta eragileak harremanetan jarriko
dituen erreminta baten bidez herritarren partaidetza
erraztea eta sustatzea.

Aretxabaleta
Aretxabaletako
Udalaren aplikazioa

PARTE-HARTZAILEAK
559 (270 emakumezko eta 279 gizonezko)
ALORRA
#partaidetza #aplikazioak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Aretxabaletako Udala
TOKIA
Aretxabaleta
BIZTANLERIA
7.080 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Udala eta herritarren arteko harremanean aurrerapausoak eman
eta elkarren arteko zubi lanak egiteko asmoz, Aretxabaletako
Udalak, beste hainbat inguruko herriek egin bezala, komunikazio
tresna berria sortzeko prozesua abian jarri zuen 2019an.
Tresna hori sortzeko teknologia berriek eskaintzen dituzten
aukerez baliatu zen eta bide horretan, mugikorrerako aplikazio
bat sortzeko lanketari ekin zion. Aplikazioaren bitartez, Udalaren
helburuak ziren:
- Herritarren partaidetza erraztea eta sustatzea.
- Udala, herritarrak eta eragileak harremanetan jartzeko
erreminta sortzea.
- Udala herritarrei gerturatzea.
- Udalak antolatzen dituen agenda, ekitaldi edota azken
albisteen berri zuzenean izatea.
- Herritarrak Udalari jakinarazi nahi dizkion gaiak klik batean
bidali ahal izatea.
Horretarako, AIORA plataformaz baliatu zen Udala. Prozesuan
zehar, ezezaguna zen arlo bat zabaldu zen, online komunikazio
kanalarena, alegia. Komunikazio kanpaina handia egin zen APP
berria herritarrei ezagutarazteko eta gaur egun %100 martxan ez
badago ere, atal bat soilik falta da guztia herritarren eskura egoteko.

Edozein kasutan, Udalaren aldetik espektatiba guztiak ez dira
bete. Aplikazioaren bidez Udalaren egitarauan jartzen diren
ekintzentzako sarrerak saldu nahi ziren online, baina aplikazioak
ez du horretarako aukerarik ematen.
Ikasgai gisa, epeak hobeto markatzearena azpimarratu zuen Udalak,
APP-a martxan jartzeko arazo batzuk izan baitzituen tarteko.

Herritarren aldetik oso erantzun ona jaso zuen prozesuak,
dagoeneko 559 biztanlek dute AretxabaletApp aplikazioa beren
mugikorrean. Hala eta guztiz ere, oraindik kopurua handituz
joango dela uste du Udalak, hasieran baino mantsoago bada ere,
herritarrek APP-a jaisten jarraitzen dutelako.
APP-a noski euskaraz zein gaztelaniaz dago eskuragarri eta
bertan udal albisteak, sare sozialetako argitalpenak edota udal
agenda kontsulta daitezke, besteak beste, baita farmazia, garraio,
ostalaritza, merkataritza edota elkarteen inguruko informazioa
ere, beste hainbat aukeren artean.
Helburuen betetze maila aldetik, Udala pozik dago jasotako
emaitzekin. Izan ere, helburu nagusia erabiltzaile kopuru handia
eskuratzea zen eta erabiltzaile horiek app-a erreminta gisa erabiltzea.
Hori guztiz lortu da eta denborak aurrera egin heinean, gero eta
gehiago hobetzen da APP-aren erabilera eta erabiltzaile kopurua.
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EKIMENAREN IZENA
Aisialdiaren inguruko partaidetza prozesua nerabeekin

Aretxabaleta
eta Eskoriatza
Aisialdiaren inguruko partaidetza
prozesua nerabeekin

HELBURUAK
Nerabeak eta horien beharrak erdigunean jarriko dituen
partaidetza prozesu baten bidez, Aretxabaleta eta
Eskoriatzako nerabeentzat aberasgarria eta interesgarria
izango den aisialdi eredu bat lantzea.
PARTE-HARTZAILEAK
250 (133 emakumezko eta 117 gizonezko)
IRAUPENA
4 hilabete
ALORRA
#gazteria
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Aretxabaletako Udala - Eskoriatzako Udala
TOKIA
Aretxabaleta - Eskoriatza
BIZTANLERIA
11.183 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA

2019an, Aretxabaleta eta Eskoriatzako Udalak, elkarlanean,
aisialdiaren inguruko partaidetza prozesua abiatu zuten nerabeekin.
Aipatu prozesuaren helburu nagusia zen bi herrialdeetako
nerabeentzat aberasgarria eta interesgarria izango den aisialdi
eredu bat lantzea nerabeak eta beren beharrak erdigunean jarriko
dituen partaidetzazko prozesu baten bitartez.

nerabeekin osatutako 2 lantalde sortu ziren: jaiak lantaldea eta
espazio propioen lan taldea.

Horrekin batera, aipatu Udalen helburua zen nerabeen interesak
identifikatzea, Udalaren eta nerabeen arteko elkarrizketa
ahalbidetzea, nerabeen behar eta interesak asebeteko dituen
aisialdi eredu bat pentsatzea, nerabeak ahalduntzea eta subjektu
politiko bezala errekonozitzea eta Udalak, nerabeen ekarpenak
jaso eta kudeatzeko sistemak sortzea.

- Espazio propioen inguruko lan taldea: Eskoriatzako 12 neskez
osatutako taldea da. Udalarena den espazio bat erabiltzeko
baimena eman zaie. Espazioaren erabilera arautegia beraiekin
sortu, adostu eta landu zen. Emaitza, gurasoekin partekatu
zen eta hitzarmen bat sinatu da guraso eta udalaren artean
lagapen kontratu gisa.

Horretarako, DBH1 eta DBH4 bitarteko ikasle guztiek parte hartu
dute prozesuan. Prozesua bi fasetan egin zen. Lehenbizikoan
arestian esan bezala denek hartu zuten parte, 250 nerabe inguruk
hain zuzen ere. Fase honek 4 hilabeteko iraupena izan zuen.

Horrez gain, nerabeekin lanean dabilen eragileen arteko
koordinazio talde bat sortu zen.

Bigarren fasean lehenengo fasetik ateratako nerabeen
interesguneen bueltan 2 lan talde sortu ziren eta fase honek ere
beste lau hilabete iraun zuen.
Gauzak horrela, prozesu honetatik lan eremu desberdinak sortu
ziren. Batetik, urtean zehar aurrera eramateko aisialdi ekintza
plan bat egin zen, nerabeen proposamenetatik abiatuta. Bestetik,

- Jaiak lan taldea: 8 nerabek osatzen duten taldea da.
Aretxabaletako aratusteetan nerabeei zuzendutako
programazioa sortu eta antolatu zen beraiekin. Lehen aldiz,
programazioan nerabeei zuzendutako ekintzak jaso ziren.

izan zen; epe motzerako emaitzak jaso ziren eta aurrera begira
ariketa berriro ere errepikatzeko asmoz dabiltza bi Udalak, ekintza
planaren jarraipen egokia egiteko.
Ikasgai
modura,
etorkizuneko
prozesuetan
nerabeen
ezaugarrietatik eta pentsamoldetatik abiatzea beharrezkoa dela
ikasi dute bi Udalek eta guztiek parte hartzeko interesik azaldu
ez duten arren, beste batzuen ekarpenak eta motibazioa oso
aberatsa izan dira.

Helburuen betetze maila Udalek esperotakoa izan zen. Nerabe
guztiek hartu zuten parte eta lan taldeak osatu ziren, guztia, giro
onean. Metodologia gisa jakintza-metatzea erabili zen, talde
bakoitzak egindako ekarpenak hurrengo taldearekin partekatuz
eta emaitzak osatuz. Horri esker, nerabe bakoitzak nahi zuen
ekarpena egiteko aukera izan zuen.
Parte hartze prozesu orokorrak ikastetxeetan burutu ziren,
hizkuntza nagusi bezala euskara erabiliaz. Prozesua aberasgarria
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EKIMENAREN IZENA
Arrasateko Udaleko partaidetzazko aurrekontuen
prozesua
HELBURUAK
Prozesuaren helburu nagusia izan da 2019ko
aurrekontuaren barruan, 250.000,00€ko partidaren
erabilera modu parte-hartzailean erabakitzea, ahalik eta
parte-hartze zabalenarekin.
PARTE-HARTZAILEAK
725 (355 emakumezko eta 370 gizonezko)

Arrasate
Arrasateko Udaleko
partaidetzazko
aurrekontuen prozesua

IRAUPENA
2019 eta 2020ko lehenengo seihilekoa
ALORRA
#aurrekontuak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Arrasateko Udala
TOKIA
Arrasate
BIZTANLERIA
22.082 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Arrasateko Udalak 2018ari begira ekin zion lehen aldiz
Partaidetzazko aurrekontuen ekimenari. Lehenago ere beste
hainbat arlotan parte-hartze prozesu desberdinak egin bazituen
ere, aurrekontuen kasuan, 2018rako dokumentua lantzeko garaian
jarri zuen, lehen aldiz, 250.000€ko kontu saila herritarren esku,
arrasatearrek erabaki zezaten diru hori zertara bideratu.
Prozesuak herritarren artean izandako harrera ona eta arrakasta
ikusirik, aurrekontuak prestatzeko formula berdinaz baliatu
da azken urteotan Udala, helburu baitu Arrasateko etorkizuna
herritarrekin elkarlanean eraikitzen jarraitzea. Ildo horretan,
partaidetzazko aurrekontuen prozesuak iraunkortasun ikuspegia
duela esan genezake eta hain zuzen horri helduta, prozesuaren
ezaugarri eta irizpideen inguruko erabakiak Udal Gobernu eta
oposizioko ordezkarien kontsentsuarekin hartzen dira.
Prozesuari erreparatuz, partaidetzazko aurrekontuen xedea
kudeaketa eraginkorragoa lortzea da, baita demokrazian
sakondu eta herritarrak udalgintzan inplikatzea ere. Horretarako,
ezinbestekoa da herritar aktiboak sustatzea, herritartasuna
eta erantzunkidetasunean sakonduz eta politika-eredu partehartzailearen kultura sustatuz.
Era berean, partaidetzazko
aurrekontuen bitartez herritarren eta erakundeen arteko lotura
indartu eta Udalarekiko konfiantza handitzea da helburua, hau da,
elkarren arteko elkarlan eta parte hartzea indartzea.
Gauzak horrela, Udalak herritarren inplikazioa bultzatu zuen,
horretarako haien erabakimena handituz. Horrek, halaber,
herritarren nahiak ezagutzeko aukera eman zion Udalari, modu
horretara guztion beharretara egokitutako herria eraiki ahal izateko.
Prozesuaren nondik norakoak
2019ko partaidetzazko aurrekontuen prozesua 2019an hasi eta
2020ko lehen seihilekora arte luzatu zen eta ondorengo faseetan
banatu zen.
1.

2.

Aurrelanak: prozesuari ekin aurretik, planifikazioa,
koordinazioa eta kontsentsua bilatzen da, Udalaren eta Emun
aholkularitzaren artean, Talde Eragilearen baitan eta alderdi
guztien parte-hartzearekin.
Prozesuaren zabalkundea eta parte-hartzerako gonbita
egitea: 2019ko negu-udaberrian (proposatze fasea)
eta udazkenean (aukeratze edo bozkatze fasea).

Prentsaurrekoak, tokiko hedabideetako albisteak, web
bannerrak, esku-orriak, kartelak, mailingak…
3.

Proposamen fasea: herritarren artean proiektuak proposatzea
sustatzea eta horiek jasotzea (otsaila-martxoan).

4.

Herritarren proposamenen bideragarritasuna aztertzea,
proposamen bakoitza dagokion udal sailean (udaberri eta
udan).

5.

Bozketa fasea:
a. Herritarren artean proiektuak bozkatzea sustatzea,
komunikabideen bidez eta komunikazio-euskarri digital
zein fisikoen bidez (urria-azaroan), eta herritarrentzako
arretarako gune presentzialak dinamizatzea (azaroan).
b. Proiektuak bozkatu eta aukeratzea, on-line eta presentzialki,
guneetan (azaroaren 11 eta 24 artean). Behin bozkatze
fasea amaituta, jasotako botoak aztertu eta boto gehien
jaso duten proposamenak identifikatu eta prozesuaren
inguruko estatistikak ateratzen dira (zenbat boto, zenbat
kanal bakoitzeko, boto emaileen generoa…). Herritarrei
informazio horren guztiaren berri ematen die Udalak.

6. Prozesuaren ebaluazioa egitea (azaro bukaeran eta
abenduan): prozesuaren 2019ko ekitaldia ixteko azken
balorazioa egin eta ekintza zuzentzaileak identifikatzen dira.
Horrez gain, prozesua sistematizatzeko txostena idazten da.
7.

Gailendutako gastu/inbertsio proposamenak martxan
jartzea (azaro bukaeran eta abenduan) eta herritarren ideien
egikaritzearen inguruko informazio horren itzulketa egitea.

Prozesuaren emaitzak
Partaidetzazko aurrekontuen prozesu orotan mota askotako
emaitzak lortu ohi dira eta ondorengoak dira, Arrasaten jasotakoak:
Parte-hartze datuei dagokienez, herritar orok izan zuen prozesuari
buruzko informazioa irakurtzeko aukera, Udalak bide desberdinez
bitartez zabaldu baitzuen prozesuaren berri.
Era berean, 691 lagun izan ziren gune presentzialetan prozesuarekiko
interesa azaldu edo/eta aholkularien azalpenak jaso zituztenak
(204 BAZen, 245 Kulturaten, 77 Santa Marinako liburutegian, 158
kiroldegian, 135 Etxaluzen eta 56 Gazte Bulegoan).
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Proposamen kopuruari erreparatuz, halaber, 2019an guztira
23 proposamen jaso zituen Udalak eta gune presentzialetan
bestelako 67 ekarpen ere jaso ziren.
Bozkatze fasean, 725 arrasatearrek eman zuten beren botoa (184
presentzialki, 541 internet bidez) eta horien %49a emakumeak izan
ziren (355).
Gauzak horrela, herritarrek gustuko zituzten proiektu eta
proposamenen artean aukeratu ahal izan zuten 250.000€ko
kontu-saila bete arte eta 3 izan ziren gailenduak:
1.

Jose Luis Iñarrako jolas parkea zein espaloiak hobetu eta
berritzea.

2.

Santa Marinako auzoa egokitzea.

3.

Bidegorrian komun publikoak jartzea.

Aipatu hiru proiektuak izan ziren, beraz, herritarren boto gehien
jaso zituztenak eta, horrenbestez, baita 2020an martxan jarri
zirenak ere. Kasu honetan, arrasatearrek egindako eskaera horiek
aztertu ondoren, Udalak 100.000€ bideratuko zituen Jose Luis
Iñarra kalea eta bertako jolas parkea hobetu eta berritzera, eta
35.000€ Santa Marina auzoan egokitzapen lanak egitera, aipatu bi
eremuak gune atsegin eta irisgarriagoak bilakatzeko helburuz. Era
berean, bidegorrian komun publikoak jartzearen proposamenak
ere herritarren babesa jaso zuen eta horrenbestez, Udalak
proiektu horretara bideratu zuen 250.000€ak estali arte gelditzen
zen kontu-saila, arrasatearren eskariari erantzuna emateko xedez.
Hori guztiari erreparatuta, beraz, hasierako helburuak 100%ean bete
zituen Udalak. Asistentzia handia lortu zen gune presentzialetan,
eta, horri esker, aurreko urteetan ez bezala, herritar askorengana
heltzea lortu zen.
Aurrez aipatu bezala, partaidetzazko aurrekontuak ekimen
iraunkorra dira, horregatik, etorkizunera begira metodologiaren
berrikuntza beharrezkotzat jotzen du Udalak, bereziki epeak
betetzeko izaten dituen arazoak ikusirik.
Horri lotuta, etorkizuneko prozesuetan kontuan izango ditu epeen
kontrola eta herritarren ekarpenen galbahe lana.
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EKIMENAREN IZENA
Bergara hobetzeko ideia lehiaketa - Aurrekontuak
herritarrekin
HELBURUAK
Udal aurrekontuak gero eta parte-hartzaileagoak izateko
urratsak ematen joatea, herritarrek Bergara hobetzeko
dauzkaten ideiak jasotzea, udal kudeaketan herritarren
presentzia areagotzea eta haurrei herrigintzan hitza
ematea.
PARTE-HARTZAILEAK
171 (58 emakumezko eta 113 gizonezko)

Bergara
Bergara hobetzeko
ideia lehiaketa.
Aurrekontuak herritarrekin

IRAUPENA
Urtarrila - urria
ALORRA
#aurrekontuak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Bergarako Udala
TOKIA
Bergara
BIZTANLERIA
15.036 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
sentsibilizazio handia dago eraikin horren etorkizunaren inguruan,
baina ez dago, momentuz, erabileraren inguruko proposamen
zehatzik ezta adostasunik ere. Edozein kasutan, ikusirik hori izan
zela proposamenetan gehien errepikatu zena, Udalak horren
inguruko plan estrategiko bat egiteko erabakia hartu zuen, aipatu
jauregiaren etorkizuneko erabilera adostu eta jasotzeko.
Azken fasean, maiatzaren 12a bitartean, herritarrek balorazio
tekniko-ekonomikoa pasa zuten ideia horien artean gustukoena
bozkatu ahal izan zuten. Guztira 344 bozka jaso ziren: 103 bozka
presentzialki (BAZ eta Agorrosinen, 96 heldu eta 7 haur) eta 241
online (207 heldu, 34 haur). Irailean herritarren bozken emaitzak
argitaratu ziren eta bigarren bozketa bate gin zen lehen saria lortu
zuen ideiak bere barne proposamen desberdinak jasotzen zituelako.
Parte hartu eta bozkatzeak saria du:
Bergarako Udala urtez urte urratsak ematen ari da herritarrek udal
kudeaketan gero eta parte-hartze handiagoa izan dezaten. Helburu
horri jarraiki, eta udal aurrekontuak gero eta parte-hartzaileagoak
izateko asmoz, Udalak 2019ko aurrekontuan 260.000 euroko
partida bat onartu zuen herritarrek proposamenak egin eta,
bideragarritasuna aztertu ostean, gustukoena bozkatu zezaten.
Izan ere, Bergarako Udalaren nahia izan zen herritarrek Bergara
hobetzeko dauzkaten ideiak zuzenean jasotzea, guztion artean
Bergara hobe bat eraikitzen jarraitzeko, baita, noski, Bergarari
dagokionez herritarren artean dauden kezka eta ardura gune
nagusiak ezagutzea ere.
Edozein kasutan, hori guztia lortzeko, Udalak ezinbestekotzat
jo zuen haurrak ere herrigintzan eta prozesuan inplikatzea eta
ikastetxeetan ikasleekin herritartasuna lantzea eta horretarako
Udaletik aukerak ematea.
Gauzak horrela, otsailean informazio esku-orri bat banatu zen etxe
guztietara. Bertan, “Bergara hobetzeko ideiak” prozesuaren nondiknorakoak azaldu eta proposamenak egin, bozkatu eta aukeratzeko
kronograma bat aurkeztu zitzaien herritarrei. Kronograma horri
jarraiki, prozesua hiru fasetan banatu zen. Lehen fasean, Bergaran
erroldatutako pertsona orok, haur zein helduek, proposamenak egin
ahal izan zituzten. Udalak bi kategoria nabarmendu zituen: umeena (15
urte arte) eta nagusiena (16 urtetik gorakoak).

Proposamen fasea otsailaren 25etik martxoaren 17a bitartean
garatu zen eta denbora tarte horretan, herritarrek webgunean
edo udal eraikinetan utzitako postontzietan egin ahal izan zituzten
proposamenak. Horretarako, baina, ondorengo irizpideak jarri
zituen Udalak:
-

Interes orokorrekoa izatea.
Urtebetean egin ahal izatea.
Bergarako Udalaren eskumenekoa izatea.
Teknikoki bideragarria izatea.
Finkatutako aurrekontuari egokitzea eta gehienez 130.000
euroko aurrekontua izatea gutxienez bi proposamen gauzatu
ahal izateko.

Fase honetan, guztira 120 proposamen jaso ziren.
Bigarren fasean, Udalean osatutako mahai teknikoak ideiak jaso
eta galbahea pasa zuten, hau da, balorazio juridiko, tekniko eta
ekonomikoa pasa zuten. Balorazio horretatik helduen 19 ideia eta
haurren 6 ideia pasa ziren azken fasera. Kasu batzuetan, ideia
bakarrak 6 proposamen hartzen zituen bere barne (gai batekin
loturiko proposamen ezberdinak, adibidez: parke batean gauza
ezberdinak egitea).
Kasu honetan, Arrizuriaga jauregiaren erabileraren inguruan
jaso ziren proposamen gehienak. Izan ere, herritarren artean
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Bigarren bozketaren ondoren irabazleei saria banatu zitzaien eta
boza eman zuten herritarren artean ere zozketa egin eta sariak
banatu ziren. Izan ere, prozesu honetan herritarren parte-hartzea
saritu nahi izan zuen Udalak. Horrela, helduen kasuan, proposamen
onena (edo bozkatuena) aurkeztu zuen helduak 1000€ko saria jaso
zuen eta bigarren bozkatuenak 500€koa. Haurren kasuan, 150 euroko
bina bonu banatu ziren Bergarako liburu eta disko denda batean
gastatzeko. Bozka eman zutenen artean, halaber, zortzi sari zozkatu
ziren: helduen kasuan 150€ko lau bonu Bergarako komertzioetan
gastatzeko eta haurren kasuan 2019ko Seminarixoko umeen
ekintza guztietarako lau bonu.
Helburuen betetze mailari dagokionez, Udalak aurrekontuak gero
eta parte hartzaileagoak izateko urrats bat gehiago eman zuen
eta herritarrek Bergara hobetzeko dauzkaten ideiak ezagutu ahal
izan zituen. Horrez gain, haurrek ere hartu zuten parte prozesuan,
nahiz eta kasu honetan, ikastetxe batetik bestera inplikazioa oso
desberdinak izan zen. Hortaz haratago, Udalak bergararren artean
dauden kezka eta ardura gune nagusiak identifikatzeko bide bat
gehiago lortu zuen prozesu honekin.
Edozein kasutan, ikasgai modura, 4-5 urtean egiteko prozesu
bat bezala ikusten du Udalak hori, 2017an egindako beste ideia
lehiaketa bateko proposamen ugari errepikatu baitziren prozesu
honetan. Emaitza, halaber, ez ziren bi obra izan, herritarren
proposamen zerrenda baizik.
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Bergara
Mugikortasunaren
diagnostikoa partekatuz
EKIMENAREN IZENA
Mugikortasunaren diagnostikoa partekatuz
HELBURUAK
Herritarren eta gizarte eragileen begirada txertatuz
Bergarako mugikortasunaren diagnostikoa egitea
eta Bergarako mugikortasunaren gako nagusiak
identifikatzea.
PARTE-HARTZAILEAK
11 (5 emakumezko eta 6 gizonezko)
225 inkesta
29 interntet bidezko galdetegi
IRAUPENA
Urtarrila - ekaina
ALORRA
#mugikortasuna
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Bergarako Udala
TOKIA
Bergara
BIZTANLERIA
15.036 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Bergarako Udala herriko mugikortasunaren diagnostikoa lantzen
ari da, Leber lantalde teknikoaren laguntzaz. Lanketa horren
helburua gaur egungo Bergarako mugikortasun ereduaren argazki
bat ateratzea da, gaurko indarguneak eta beharrak identifikatuz,
arlo desberdinetan: oinezkoen eta txirrindularien espazioak eta
ibilbideak, trafikoa eta zirkulazioa, aparkalekuak, garraio publikoa...
Testuinguru horretan, eta azterketa teknikoari herritarren
pertzepzioa eta bizipena gehitu nahian, 2019an saio ireki bat egin
zen Udaleko Batzar Aretoan, bertaratu zen herritar talde batekin.
Saioaren helburua zen Bergarako mugikortasunaren diagnostikoa
egitea herritarren zein gizarte eragileen begirada txertatuz eta
Bergarako mugikortasunaren gako nagusiak identifikatzea.
Ildo beretik, bileraren bitartez, Udalak bergararrek Bergaran
mugikortasuna nola bizi duten ezagutu nahi izan zuen, perspektiba
desberdinetatik: oinezko moduan, txirrindulari moduan, gidari
moduan, garraio publikoaren erabiltzaile moduan edo herriko
jarduera sozioekonomikoaren tokitik.
Era berean, parte-hartze prozesu honen funtsa izan zen
etorkizunean Bergaran bultzatu nahi den mugikortasun
ereduaren
hausnarketari
ekarpenak
egitea
eta
mugikortasunaren diagnostiko teknikotik eratorritako ondorio
nagusiak partekatu, alderatu eta aberastea, herritarren
esperientzia eta ikuspegiarekin.
Horretarako, Leber enpresak mugikortasunaren azterketa
teknikoa egin zuen. Horren baitan jasota gelditu ziren herriko auzo
desberdinetako herritarrei egindako telefono deiak eta galdeketak.
Era berean, Leber enpresaren bitartez herritarren desplazamendu
ohiturak ezagutzeko 1500 inkesta bidali ziren etxeetara posta
arrunt bitartez eta horietatik 225 jaso ziren bueltan.

Amaitzeko, datu guztiekin
diagnostikoa egin zuen.

LEBER-ek

mugikortasunaren

Prozesua, oro har, begi onez ikusten du Udalak, mugikortasunaren
diagnostikoa osatzen duen dokumentu bat sortu baitzen. Bidean,
baina, aparkalekuen gaiak gatazka sortu zuen Udala osatzen
duten alderdi nagusien artean. Gainera, herriko erdiguneko
aparkalekuaren aurkako plataforma bat sortu zen diagnostikoaren
bukaera aldera (hauteskunde kanpaina garaian) eta horrek
diagnostikoa bera kolokan jartzea ekarri du.
Edozein kasutan helburu orokorrak bete ziren baina txostenaren
aurkezpena herriguneko aparkalekuen exekuzioarekin batera
argitaratu zen eta horrek, esan bezala, gatazka sortu zuen, ez
baitzen adostasunik lortu alderdi politikoen artean. Orain, gobernu
aldaketa egon ostean, gobernu berriak diagnostikoa osatzea
eskatu du aparkalekuen gaiari zentralitatea emanez.
Era berean, hasierako asmoa bilera ireki gehiago egitea zen, baina
prozesu horren beste partaidetza saio batzuekin kointziditu zuen
(herriko plazaren urbanizazio proiektuaren partekatzearekin) eta
prozesu honetan gakoa diren merkatari guztiak plazako proiektuko
saioetan buru-belarri ibili ziren.
Ikasgai modura, Udalak aparkalekuen gaia diagnostikoan sartu ez
izana aipatzen du, horrek egoera nabarmen aldatuko lukeelakoan.
Horrekin batera, mugikortasunaren diagnostiko bateratu bat
lortzeko eta mugikortasuna plana egiteko, aparteko lanketa bat
beharrezkotzat jo du Udalak.

Behin aurre lanketa hori egin ostean, Udalak Prometearekin batera
antolatu zuen aipatu saio irekia herritarrekin, haien iritzia jasotzeko.
Bilera ireki horretan 14 lagunek parte hartu zuten eta ondorengo
ikuspegiak landu ziren: oinezkoa, bizikleta, autoa, gidariak, garraio
publikoa eta jarduera sozio-ekonomikoa.
Behin saioa amaituta, bertan landutako planteamendua oinarri
hartuta herritarren artean internet bidezko galdetegi bat prestatu
zen eta 29 erantzun jaso ziren.
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Elgeta
Elgeta: Danon artian,
danon herrixa
EKIMENAREN IZENA
Elgeta: Danon artian, danon herrixa
HELBURUAK
Herritarren parte hartzea sustatzea eta parte hartzearen
kulturan sakontzea.
PARTE-HARTZAILEAK
10 (6 emakumezko eta 4 gizonezko)
IRAUPENA
2019/01/01-2020/03/18
ALORRA
#informazioa #partaidetza #aurrekontuak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Elgetako Udala
TOKIA
Elgeta
BIZTANLERIA
1.131 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Elgetako Udalak, “Elgeta: danon artian, danon herrixa” partehartze prozesuaren baitan hainbat ekimen burutzen ditu urtero:
2019/2020 ikasturtean, esaterako, ikasturteko kirol eta hezkuntza
jardueren esku-orria, aurrekontuak modu parte-hartzaileago
batean lantzeko proposamena, “Ateak irekiz” prozesua eta Hirix
plataformaren eguneraketa eraman zituen aurrera.

bestelako informazioa…) eta parte hartzeko aukera ere izan dute
(intzidentziak, iradokizunak…).

arteko zubia. Horrez gain, komunikazioa oso abegikorra izan da
gauzatutako prozesu ezberdinetan.

Azkenik, udal aldizkariaren ale berria ere landu zen, Udalak
egindakoak batzen dituen dokumentua argitaratzea herritarren
interesekoa dela uste baitu Udalak.

Etorkizuneko erronkak

2019-2020 ikasturteari helduz, urtero bezala, kirol eta hezkuntza
jarduerak adierazten zituen esku-orria atera zuen Udalak, herritarrek
parte hartzeko eta Udalarekin harremanetan jartzeko dituzten
bideak aipatzeko ere aprobetxatuz. Era berean, dokumentu hori,
oso lagungarri izan zen herritarrentzat eskura dituen aukeren berri
jaso eta izen emateak gauzatzeko.

Emaitzak

Urria eta azaroa bitartean, aurrekontuak modu parte
hartzaileago batean lantzeko proposamena luzatu zien
herritarrei, udal
arlo ekonomikoa modu garden batean
azalduz, eta aurreikuspenekin zer egin galdetuz, betiere,
Elgetako Udalak bizi duen egoera ekonomiko latza zein den
jakinik. Horretarako, batzar irekia deitzeaz gain, landutako
informazioa publiko egin zen web orri eta sare sozialetan.
Gainera, webgune zein sare sozialetan Udalaren egoera
ekonomikoaren eta urteko asmoen berri emateak ere arrera
ona izan zuen herritarren artean.
Horrela, Udala gardentasunera urratsak ematen dabilela ikusi
da. Gardentasunera, eta parte hartzea bultzatzera, herritarrak
aurrekontu horien parte sentiaraziz. Izan ere, herritar orok izan
zuen aurrekontuen lanketan inbertsioren bat, jarduera berriren bat
edota bestelako proposamenak egiteko aukera.
Bestalde, aipagarria da ere Udalak “Ateak irekiz” bezala
ezagutzera eman duen prozesua, non udal eraikin hutsen ateak
herritarren aurrean zabaldu dituen, eremu horiek nola biziberritu
hausnartzeko. 2019-2020 ikasturtean erabilera anitzeko gela
egokitu zen ikasgela gisa eta KZgunea ere bertan kokatzeko.
Horri esker, orain, herritarrek udaletxean eskaera egin eta espazio
hori ikasgela gisa erabiltzeko aukera dute.
Hirix plataforma, halaber, 2017az geroztik dago herritarrentzat
erabilgarri eta Udala horren eguneraketaz arduratu zen. Horri
esker, herritarrak informaturik egon dira (berriak, abisuak, agenda,

Herritarren parte-hartzea errazteko sistema berriak martxan
jartzeko premia ere antzeman du, bereziki gazteak erakartzeko.
Bide horretan, Hirix bezalako aplikazioak asko erraztu dute
ibilbidea eta horrenbestez, hori jorratzen jarraituko du Udalak.

Udalaren baliabideak kontuan izanik, parte hartzean urrats sendoak
ematen dabil. 2019-2020 ikasturterako ezarri zituen helburuen
betetze maila oso altua zen, baina Danon artian danon herrixa
prozesuak emandako eta udal korporazioak hartutako konpromiso
gehienak bete ziren. Horri lotuta, bai Udala zein bertan parte hartu
zuten herritarrak oso pozik agertu ziren gauzatutako prozesu edo
ekimen ezberdinekin.
Orokorrean, herritarrak informatzea lortu zela esan daiteke, izan
ere, herritarrak parte hartzera hurbiltzeko lehen urratsa baita haiek
informatuta egotea. Zer, noiz, nola edo zergatik egingo den jakiteak
prozesuaren parte sentitzea errazten du, baita bertaratzeko urratsa
ematea ere. Hala eta guztiz ere, sare sozialek gero eta indar
gehiago dutela ohartu da Udala eta horien ustiapenean maila bat
gora egiteko beharra antzeman du.
Era berean, ekimen batzuen eta besteen artean ezberdintasun
ugari aurkitu ditu Udalak: batzar formal edo teorikoei dagokionean,
partaidetza ahulagoa da, herritarrek kosta egiten zaie hurbiltzea.
Aldiz, auzolan deialdiek, ateak irekiz ekimenek (lokala txukundu…),
jarduera ezberdinek.. harrera oso ona izan dute, Udalaren
aurreikuspenak gaindituz.
Hori aintzat hartuta, Udalak landutako metodologia ondorengoa
da: parte-hartze prozesu teorikoetan, egoeraren analisia planteatu
eta ekintza berriak egikaritzeko dituen aukeren berri ematen du.
Herritarrak informatu ostean, iritziak eskatzen ditu eta lehentasunak
finkatzen dira, adostasunetara iritsiz. Prozesu praktikoetan,
deialdiak egin, komunikabideak informatu eta bertaratzen direnen
arabera planteatutako lan edota auzolanak egiten dira.
Hori guztia koordinatzeko, baina, ezinbesteko tresna da partehartze batzordea, hori baita eragile, herritar eta Udalaren
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EKIMENAREN IZENA
Emakumeen Kontseilua eratzea
HELBURUAK
Oñatiko Emakumeen Kontseilua eratzea, emakumeen
ahalduntze sozio-politikorako emakume eta udalen
arteko lankidetzarako gune egonkorra dena, balizko
erreferentziazko espazioa, hausnarketa, elkarrizketa eta
eztabaiderako bide emango duena.
PARTE-HARTZAILEAK
108
IRAUPENA
2019-etenik gabea
ALORRA
#berdintasuna

Oñati
Emakumeen Kontseilua eratzea
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ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Oñatiko Udala
TOKIA
Oñati
BIZTANLERIA
11.468 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Oñatiko Udalak 2019an Oñatiko Emakumeen Kontseilua eratzeko
parte-hartze prozesua abiarazi zuen. Helburua zen Kontseilu
hori emakumeen ahalduntze sozio-politikorako emakume
eta Udalen arteko lankidetzarako gune egonkorra izatea,
balizko erreferentziazko espazioa, hausnarketa, elkarrizketa eta
eztabaidarako bide emango duena, alegia.
Prozesuaren konplexutasunari erreparatuz, baina, ondorengo
helburuak ere finkatu zituen Udalak:
Helburu estrategikoak
- Emakumeen eragite ahalmena indartzea.
- Mugimendu feminista indartzea.
- Emakumeen arteko sareak sendotzea.
Helburu operatiboak
- Kontseilua ezaugarritzea:
• Izaera, helburu, funtzioak eta eginkizun zehatzak definitzea.
• Antolaketa eta funtzionamendua zehaztea.
- Espazioari izena jartzea.
- Kontseilua sortzea eta abian jartzea.
Zeharkako helburuak
-

Emakumeen ahalduntzean laguntzea.
Emakumeen parte-hartze politiko eta soziala sustatzea.
Emakumeei erabaki politikoetan eragiteko kanalak eskaintzea.
Emakumeen ahotsa berreskuratu eta indartzeko espazio bat
eskaintzea.
Emakumeen interesak aldeztea.
Emakumeen auto-antolakuntza eta elkartegintza sustatzea.
Emakumeen arteko elkarlana eta koordinazioa bultzatzea eta
sareak sortzea.
Emakumeen analisi eta iritzi kritikorako gaitasuna trebatzea.
Parte hartzeko eskola izatea, esfera publikoan aritzeko
abileziak eskuratzea.
Kultura politikoaren eraldaketa sustatzea, norberaren ikuspegi
eta bizipen indibidualetatik abiatuta ikuspegi komunitarioaren
sorkuntzan urratsak ematea.

Prozesu guztia modu koordinatuan gauzatzeko eta honen
jarraipena egiteko, talde operatiboa, eragilea, Udaleko Koordinazio
gunea eta Batzorde informatiboa egin ziren:
- Talde operatiboa: partaidetza eta berdintasuneko teknikariek
osatu zuten mahai iraunkorra, zeregin operatiboak izan zituena.
- Talde eragilea: prozesuaren prestaketa, jarraipen, antolaketa
eta zaintzaile lanak bete zituen. Partaidetza eta Berdintasun
sailetako ordezkari politiko eta teknikoek osatu zuten.
- Udaleko Koordinazio Gunea. Udaleko gainerako
departamentuekin prozesua elkarbanatzeko espazioa
izan zen.
- Batzorde informatiboa. Udalbatza osatzen duten bi talde
politikoetako ordezkari politikoek osatu zuten eta prozesuaren
nondik norakoak azaltzeko gunea eta prozesuari jarraipena
egiteko espazioa bilakatu zen.
Prozesuaren nondik-norakoak
2019ko urtarriletik ekainera bitartean, “Oñatiko Emakumeen
Kontseiluaren eratze” prozesuaren 2. fasea gauzatu zen, Oñatiko
Udalako Berdintasun eta Partaidetza departamentuetatik
dinamizatutako partaidetza prozesua irekia, alegia (lehen fasea
2018an egin zen). Hiru behar edo dimentsioen baitan bideratu
zen prozesua: JABETU (erakundeen funtzionamendua, egitura
eta logikak zein tokiko berdintasun politiken nondik norakoen
informazio-formazio beharrak asetu eta jakintzak parekatzeko),
ERATU (kontseiluari forma eman eta definizioa sakontzeko)
eta EKIN (beste espazio batzuetan parte hartzen ez zuten
emakumeei gauzak egiteko aukera emateko, parte izateko).
Aldi berean, eratze prozesurako gako ziren zehar-lerroei tokia
eman zitzaien:
a) Taldea egitea.
b) Ekimena gizarteratzea.
c) Aniztasuna bermatzea.
Emakumeekin egindako lanketaz haratago, maila politikoan ere
kontseiluaren zergatia eta zertarakoaz hausnartu zen, Udalaren
(administrazio-gobernu) eta espazio horren indarguneak
eta ahuleziak identifikatu eta hartu-eman logikaren baitan
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kontseiluaren balizko eragite esparru eta eremuak zehazteko.
Emakumeen eta Udalaren artean adostasunez definitu ziren
kontseiluaren izaera, helburu, egitura, funtzio, esku-hartze esparru
eta eragite ahalmenak.
2019ko uztailetik abendura bitartean, 3. fasea garatu zen,
Kontseiluaren jarduna finkatzeko helburuarekin. Fase honetan
barne lanketara bideratu ziren indarrak, hainbat ariketen bitartez:
udal egituran kokatzea, lan-esparruak lurreratzea, lan dinamikak
definitzea, gatazken kudeaketa, etab.
2020tik aurrera, 4. fasean sartu zen Kontseilua: jardunari ekin
zion eta kontseilua eta Udalaren arteko elkarlanerako espazioak
definitzeko lanketa jarri zuen martxan, horretarako beharrezko
mekanismoak ahalbidetuz eta harremana bi noranzkoa dela
kontuan hartuta.
Emaitzak
Prozesuaren ostean, Kontseiluaren izaera, helburuak, egitura,
funtzioak, esku-hartze eremuak eta eragite ahalmena zehaztea
lortu zen, baita bere jarduna finkatu eta abian jartzea ere.
Horrekin batera, 2018an gauzatu zen lehen faseko ideiak lur hartu
eta Kontseilua erreferentziazko espazio izateko haziak ereitea,
abiapuntuko hausnarketan (maila politiko, tekniko eta herritarrean)
sakontzea, ahalik eta prozesu malguena diseinatzea (emakumeen
erritmo eta beharrak kontutan dituena), bizipen eta jakintza
anitzetako emakumeak kontseilura batzea, parte hartzaileen
aniztasuna kudeatzeko erremintak praktikan jartzea eta erabaki
ahalmena bai, baina batez ere kontseilua zeren inguruan arituko
den argitzea (gai sustantiboak) lortu zen.
Ildo horretan, helburuen betetze maila oso altua izan zen, are
gehiago prozesua bi urte eta erdikoa izan dela kontuan hartuta.
Prozesua, beraz, luzea izan zen baina oso emankorra.
Horri esker, gaur egun Kontseilua interlokuziorako eta
lankidetzarako agente eraginkor izateko ikusgarritasuna eta
zilegitasuna lortzen ari da, berdintasun politiken zeharkakotasun
irizpideen eta orokorrean politika publikoen mesetan.
Asistentzia altuagoarekin hasi bazen ere (1.go fasean 40
emakumeren bueltan), faseek aurrea egin ahala partaidetza jaitsi
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egin zen, eta arrazoi ezberdinak tarteko, emakume batzuk kanpo
geratu ziren (parte hartzea erakunde mailan gai abstraktuagoa
delako bestelako ahalduntze soziopolitikorako espazio batzuen
aldean, edota aniztasunaren kudeaketak - hizkuntza zein jatorria tentsioak sortu zituelako momentu batzuetan).
Hala ere, parte-hartzea aberasgarria izan zen maila kualitatiboan,
eta momentu honetan ere bizipen, jakintza eta ikuspuntu
anitzetako emakumeek osatzen dute Kontseilua.
Amaitzeko, maila tekniko zein politikoan oso harrena ona izan zuen
Kontseiluak. Nahiz eta oraindik ez diren kontseilua eta gainerako
departamentuen arteko lankidetzarako mekanismoak finkatu,
egindako aurkezpenetan interes handia ikusi da, lankidetzan
aritzeko prestutasuna agertu eta sortutako harremanak ere
positiboki baloratu dira.

Ikasgai
modura,
Udalak
hasierako
helburuak
garaiz
birplanteatzearen eta, ondorioz, estrategia birdoitzearen
garrantzia azpimarratu du, baita “Proiektua, taldea eta ni” hirukiaren
oreka zaintzearen garrantzia, espektatibak eta motibazioak
neurtzen´jakitea eta bidea egiten hastearen garrantzia, akatsetan
soilik zentratu gabe.
Etorkizuneko erronkei erreparatuz, hurrengo
ondorengoak izango ditu kontuan Udalak:

prozesuetan,

- Prozesura gerturatzeko eta bertan geratzeko harrera plana
izatea.
- Aniztasunaren kudeaketarako bitartekoak.
- Euskara, gainerako hizkuntzak eta feminismoa batzen dituen
hausnarketak bultzatzea.

Metodologia
Lehen fasea fokatze konbentzional batetik garatu zen: saio
kopuru bat aurreikusi zen eta lan-ordu kopuru bat horiek aurrera
eramateko. 2018 urteko prozesuak, baina, ez zituen Kontseilua
sortzeko baldintzak eman. Saio hauetan ideia ugari sortu ziren,
baina proiektuak ez zuen lurreratzerik lortu.
2. fasean, aldiz, prozesuaren diseinua ahalik eta partekatuena izatea
nahi izan zuen Udalak, modu horizontalagoan bizi ahal izateko.
Hala, urrats batetik besterako jauzia bidegurutze modura planteatu
zen eta prozesuko partaideak izan ziren JABETU-ERATU-EKIN-en
batetik besterako bidea egin zutenak Kontseiluaren ezaugarriak
finkatzen joan ahala.
3. fasean, Kontseiluak Udaleko partaidetza eta berdintasun
teknikarien laguntzarekin jarraitu zuen lanean, baina agenda
zein erritmoa kontseilukideek ezarri zuten. Burututako saioen
dinamizazioa eta hizkuntzaren kudeaketa kontseiluko partaideek
hartu zuten bere gain.
4. fasean ere partaidetza eta berdintasun teknikarien laguntzarekin
jarraitu zuen Kontseiluak, bereziki Udaleko gainerako
departamentuen arteko bitartekaritza lanak egiteko.
Fase guztietan prozesuaren balorazioa eta iritzien kontrastea
etengabea izan zen. Horrek desbideratzeak, frustrazioak, ahulezi
eta arrisku detektatzen lagundu zuen eta aukerak planteatzeko
aukera ere eskaini zuen.
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Oñati
Herritarren partaidetzako araudia
EKIMENAREN IZENA
Herritarren partaidetzako araudia lantzea eta onartzea
eta dagokion parte-hartze prozesua garatzea
HELBURUAK
Partaidetzako
araudia
landu
eta
onartzea,
demokraziaren gainerako dimentsioetan sakontzen eta
berritzen aritzeko xedeari jarraiki, administrazioa-tokiko
gobernua eta herritarren artean harremantzeko modu
berriak islatzeko ikuspegitik.
PARTE-HARTZAILEAK
23 (15 emakumezko eta 8 gizonezko)
IRAUPENA
2019-2020 uztaila
ALORRA
#partaidetza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Oñatiko Udala
TOKIA
Oñati
BIZTANLERIA
11.468 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Emakumeen Kontseiluaren eratzearekin batera, Oñatiko Udalak
herritarren partaidetza araudia lantzeko parte-hartze prozesua
abiarazi zuen 2019an. Helburua zen aipatu araudia landu eta
onartzea, demokraziaren gainerako dimentsioetan sakontzen
eta berritzen jarraitzeko eta administrazioa-tokiko gobernua eta
herritarren artean harremantzeko modu berriak islatzeko.
Horri lotuta, Udalak ondorengo helburuak ere finkatu zituen
prozesuaren hasieran:
Helburu zehatzak
-

Partaidetzarako araudi esparrua zehaztea.
Herritarren eskubide eta bermeak zabaltzea.
Organo iraunkorren izaera eta funtzionamendua gaurkotzea.
Partaidetzan oinarritutako prozesuen kalitatea bermatzea.
Lankidetza publiko-sozialeko formulak zabaltzea
eta sendotzea.

Zeharkako helburuak
- Partaidetza kultura garatzeko beharrezko aldaketak sartzea.
- Partaidetzaren eragina behartzea udal politiketan eta
erabaki hartzean.
- Partaidetzaren eragin esparrua zabaltzea.
Aurreko prozesuan bezala, hau guztia modu koordinatuan lantzeko
hainbat talde sortu ziren:
- Talde operatiboa: partaidetzako teknikariak eta kanpo
aholkularitzak osatu zuten eta zeregin operatiboak izan zituen,
hala nola, prozesuaren koordinazioa, komunikazio lanen
gainbegiratua, saioen prestaketarako xehetasunen lanketa
edota egunerokoan sor zitezkeen gorabeheren lanketa.
- Talde eragilea: prozesuaren prestaketa, jarraipen, antolaketa
eta zaintzaile lanak bete zituen talde honek. Partaidetza
saileko ordezkari teknikoak eta politikoak, Udaleko idazkariak
eta kanpo aholkularitzak osatu zuten.
- Udaleko Koordinazio Gunea. Udaleko gainerako
departamentuekin prozesua elkarbanatzeko eta
kontrastatzeko espazioa izan zen.

- Politikoen mahaia. Udalbatza osatzen duten bi talde
politikoetako ordezkari politikoek osatu zuten, arautegiaren
bertsioen kontraste lana egiteko.
- Batzorde informatiboa. Udalbatza osatzen duten bi talde
politikoetako ordezkari politikoek osatu zuten, eta prozesuaren
nondik norakoak azaltzeko gunea eta prozesuari jarraipena
egiteko espazioa bilakatu zen.
Prozesuaren nondik-norakoak
2019-2020 urtean, Oñatiko udalaren parte-hartze ereduan
oinarrituta, herritarrek Udaleko bizitzan eta kudeaketan parte
hartzeko moduak, baliabideak eta prozedurak arautzeko prozesua
garatu zuen Oñatiko Udalak (erredakzioaren azken fasean), baita
Udala irekiagoa izateko kanalak eta moduak definitu ere.
Erreferentziazko testuak oinarri hartuta,
egungo gizarte
testuingurura egokitutako eta lankidetza logiketan oinarritutako
araudia idatzi zen, herritar eta eragileen ekarpenak gehituta
eta udalbatza osatzen duten bi alderdi politikoetako udal
ordezkariekin kontrastatutakoa.
Horretarako, baina, erreferentziazko araudiak aztertu ziren
(Donostia, Gasteiz, Iruña, Bartzelona, Madrid…) eta hainbat
Udalek gobernu irekiaren, lankidetzaren eta partaidetzaren
inguruan duten ikuspegia ezagutu zen (Gasteiz, Donostia,
Irun, Tolosa…)
Era berean, herriko eragileekin 3 kontraste saio burutu ziren, ez
baitzen herritar norbanakoen parte-hartzerik egon. Dena den,
ordezkari bitartez, udalerriko 15 elkarte eta kolektiboen partehartzea lortu zen.
Ordezkari politikoei dagokienean, kontrasterako hainbat saio
burutu ziren eta Udaleko gainerako departamentuekin partaidetza
ereduaren eta arautegiren gaineko ikuspegia partekatu zen.
Emaitzak
Gauzak horrela, prozesuari esker gobernantzaren markoa osatu
zen eta gardentasuna, lankidetza eta partaidetzaren dimentsioak
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arautu ziren horretarako beharrezko formazioa eskuratuz. Ildo
beretik, Udaleko bizitzan eta kudeaketan parte hartzeko moduak,
baliabideak eta prozedurak, komunitatea indartzeko moduak zein
baliabideak eta udal mailan erabaki politikoak hartzeko herritarrek
eskura dituzten bideak eta mekanismoak zehaztu ziren: parte
hartzeko organoak, parte hartzeko prozesuak, herritarren ekimenak
eta herritarren kontsultak.
Horrekin batera, herritarren eta herri eragileen gogoetak eta
ekarpenak jaso ziren hasitako bideak eta prozesuak bermatzeko
eta, aldi berean, beharrezko aldaketak sartzeko.
Hori guztiari helduta, helburuen betetze maila altua izan zen.
Azpimarratzekoak:
- Udal ordezkarien jarrera oso aktiboa izan zen, eta momentu
oro arautegiko puntuen gaineko adostasuna biltzeko
prestutasuna egon zen.
- Oso modu positiboan baloratu ziren herritar zein eragileen
aldetik jasotako iritzi, ekarpen edota zuzenketak, zentzu
kualitatiboan.
- Saio irekietara aurreikusitako parte-hartze profilak
gerturatu ziren.
- Udaleko sail guztiekin parte-hartzeari buruz zituzten kezka,
zalantza eta ikuspuntuak partekatu ziren.
- Herritarren partaidetzari dagokionean:
- Antolatutako 3 kontraste saioetatik, herritar norbanakoei
zuzendurikora ez zen inor gerturatu. Gainerakoetara
esperotako ordezkariak joan ziren.
- Adinari dagokionez, 30-60 adin tartekoak izan ziren parte hartu
dutenen herritarren gehiengoa.
- Egin ziren ekintza guztietako giroa oso ona izan zen, eta parte
hartzaileen aldetik balorazio positiboa jaso zen.
Laburbilduz, partaidetza sailaren espektatiben betetze maila
altua izan zen. Maila teknikoan, baina, ez zen lortu departamentu
guztien erresistentziak gainditzea, baina orokorrean, oso harrera
ona egin zioten araudiari eta lankidetzan aritzeko prestutasun
handia erakuts zuten.
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Metodologia
Ohiko lan metodologia erabili zen: parte-hartzearen zergatia eta
zertarakoa definitu, jokoaren gainerako arauak ezarri (zer, noiz,
nola, etab.), dokumentuaren bertsio aurreratua osatu (politikariekin
batera),
udaleko gainerako departamentu eta herritarrekin
kontrastatu, ekarpenak jaso eta dokumentuaren kontraste
politikoa egin.
Horrez gain, heziketa ikuspegitik ere planteatu zen egitasmoa,
sentsibilizazio eta ikasketa prozesu izatea bilatu zelako, ikasitako
horiek etorkizunean erabiltzeko helburuarekin.
Ikasgai modura, Udalak honakoak azpimarratu ditu:
-

Gobernantzaren markoa.
Partaidetza ereduen/araudien dibertsitatea.
Partaidetzaren gaineko teorien ebaluazioa.
Herriko eragileek udalarekin lankidetzan aritzeko duten
prestutasuna berrestea.
- Udal mailan sail ezberdinek lankidetzan aritzeko duten
prestutasuna berrestea.
- Maila politikoan gaiak duen interesa.
- Generoak, jatorriak, adinak.... eragina du parte hartzean.
Horrekin batera, etorkizunera begirako prozesuetan araudi bat
sortzeko orduan, legegintzaldi aldaketak izan dezakeen eragina
azpimarratu du Udalak.
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Gipuzkoako ipar-ekialdean dago. Iparraldean itsasoa du muga
eta ekialdean, Bidasoa Beherea eta Nafarroa. Hegoaldean,
Nafarroa eta Tolosaldea ditu mugakide; mendebaldean,
Urola-Kostaldea eta Tolosaldea. Guztira 305.2 km² ditu.
Oiartzun, Urumea eta Oria ibaiek jasotzen dituzte eskualdeko
urak; erliebea perpendikularki zatikatzen dutelarik, airetik
ikusita koadrikula itxura ematen diote. Donostialdea da
Gipuzkoako eskualdeetan biztanleriarik handienekoa.
Hamaika udal dira: Donostia, Pasaia, Lezo, Errenteria,
Oiartzun, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain, LasarteOria eta Usurbil. Eskualde hau izaera metropolitanoa hartzen
ari da pixkana-pixkana, Bidasoa Behereko eskualdearekin
harreman hain estuak direnez, esan daiteke bi eskualdeok
area funtzional bakarra osatzen dutela.
Errepideko komunikabideetan, A-8 autobidea (BilbaoBehobia) aipatu behar da lehen-lehenik; ekialdera, Bidasoa
Behereko eskualdearekin lotzen du, eta mendebalera,
berriz, Zarautz, Eibar eta Bizkaiarekin. N-I errepidea (MadrilIrun) autobia bihurtzen da Beasain-Donostia tartean; bertatik
abiatzen da A-15 Nafarroako autobia, Iruñearekin eta Ebroko
arroarekin lotzeko. Itsasaldeko N-634 errepide bihurriak
kostako herriak lotzen ditu, Eibar eta Bilbo aldera jotzeko.
Trenbideetan Madril-Irun burdinbide zabala nabarmendu
behar da alde batetik, RENFEk ustiatzen duena, eta DonostiaHendaia (Topoa) nahiz Bilborainoko bide estukoak bestetik.
Bilbora doan azken trenbide horrek nekez egin diezaioke
lehia errepide gaineko garraioari, joan-etorri laburretan
ez bada. Abiadura handiko trenaren proiektuak eskualdea
zeharkatzeko asmoa dauka. Itsas garraioa Pasaiako portuaren
bitartez egiten da, batez ere txatarra, autoak eta petroliotik
eratorritako gai finduak higiarazten ditu portuak.
Ekonomiaren aldetik ikusita, eskualde hau Euskal Autonomia
Erkidegoko bigarren gunea da eta zerbitzuena da indar
gehien duen sektorea. Donostian administrazio-jarduera
handia dago: Estatuko, Erkidegoko nahiz administrazioaren
ordezkaritzak daude. Justizia-administrazioak ere Donostian
dauka Probintziako Auzitegia eta gainerako epaitegiak.
Hiriburuan daude baita ospitaleak, unibertsitateak eta hainbat
komunikabideren egoitzak.
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Donostialdea
32

EKIMENAREN IZENA
Donostia 2030 Plan Estrategikoa egiteko
parte-hartze prozesua
HELBURUAK
Abian jarritako herritarren partaidetza prozesuari
jarraipena emateko HIRIAREN IKUSPEGI erkidea eta
estrategikoa eraikitzea, eragile parte hartzaileekin batera,
2030 Plan Estrategikoa diseinatu ahal izateko. Herritarren
partaidetza prozesuak eta komunikazioa hobetzen
jarraitzea hiriaren Plan Estrategikoaren fase guztietan
(definizioa,
ezarpena
eta
jarraipena-ebaluazioa),
horretarako metodologia eta teknologia berriak baliatuta.
PARTE-HARTZAILEAK
337 (152 emakumezko eta 220 gizonezko)

Donostia
Donostia 2030 Plan
Estrategikoa egiteko
parte-hartze prozesua
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IRAUPENA
2019-2020ko ekaina
ALORRA
#plangintza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Donostiako Udala
TOKIA
Donostia
BIZTANLERIA
182.391 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019-2020 ikasturtean, Donostiako Udalak “Donostia 2030 Plan
Estrategikoa” egiteko parte-hartze prozesua abiarazi zuen bi
helburu nagusiekin:
- Abian jarritako herritarren partaidetza prozesuari jarraipena
emateko HIRIAREN IKUSPEGI erkidea eta estrategikoa
eraikitzea, eragile parte hartzaileekin batera, 2030 Plan
Estrategikoa diseinatu ahal izateko.
- Herritarren partaidetza prozesuak eta komunikazioa hobetzen
jarraitzea hiriaren Plan Estrategikoaren fase guztietan
(definizioa, ezarpena eta jarraipena-ebaluazioa), horretarako
metodologia eta teknologia berriak baliatuta.
Prozesuaren garrantzia eta konplexutasunari erreparatuz,
halaber, Udalak ondorengo zeharkako helburuak zehaztu zituen
prozesuaren hasieran:
1.

2.

Hiriaren AMIA (ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak)
azterketa bat burutzea hiriaren egoera baldintzatzen duten
elementu nagusiak zeintzuk diren ezagutu ahal izateko,
lurralde eredua definitzea eta estrategiak definitzeko
abiapuntu bat ezartzea.

informazioa emateko, azterketak burutzeko, eztabaidatzeko eta
aholkua emateko eginkizunak ditu.
2019ko urtarriletik 2020ko martxoaren 20ra doan aldian zehar,
2018an abian jarri zen hausnarketa estrategikoaren prozesuan
aurrerapausoak eman ziren eta prozesu horretan parte hartu
zuten, zeharkako moduan, sektore publiko zein pribatuko hainbat
eragilek, udal departamentuk eta hiriarekin lotura duten hainbat
arlotako adituk (gizartea, ekonomia, kultura, etab.), herritarren
ordezkariekin eta erakundeekin batera, Gizarte Kontseilu beraren
eta hartatik eratortzen diren batzordeen esparruan: Batzorde
Iraunkorra eta Plan Estrategikoaren Lan Batzordea.
2019ko urtarriletik 2020ko martxora doan aldian zehar ekintza
ugari burutu ziren eta bereziki aipagarria da “planaren prestaketa”
prozesuan lortutako aurrerapena.
Honela, burututako lana, batik bat, honakoen bitartez garatu zen:
1.

- Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkuraren 4 bilera.
- Plan Estrategikoaren Lan Batzordearen 2 bilera.
- Lan Taldeen 8 bilera (adituak, gizarte kohesioa, lurraldea
eta ingurumena eta etorkizuneko ekonomia).
- Herritarrekin topaketa: 16. Konekta Café topaketa,
“Donostia 2030: etorkizuneko hiria” gaiaren inguruan.

Azterlan prospektiboak burutzea eta, horiei esker, egitura
analisi bat garatzea, ekintzarako funtsezkoak diren aldagai
estrategikoak eta eragileak definitzea eta etorkizuneko
egoera posibleak eta bilakaera hipotesiak definitzea; hori
guztia “Apustu jokalekua” bat ezartze aldera.

3.

Hiriaren ikuspegia definitzea, 2030 Plan Estrategikoa
zehazteko abiapuntu gisa.

4.

Estrategia prestatu eta onartzea.

2.

Prozesuaren nondik-norakoak
Donostiako Udalak barne partaidetzarako kudeaketa prozesuak
mantendu eta hobetzeko hartu duen konpromisoarekin aurrera jo
du, bereziki herritarrekin duen harremanari dagokionez, eta ahalegin
horretan, besteak beste, herritarren partaidetza prozesuarekin
lotutako hainbat jarduera burutu ditu Plan Estrategiko berria
definitzeko xedearekin, hiriko Gizarte Kontseiluaren eginkizunen
esparruan. Erakunde hau hiriko aholku organo gorena da eta hiriko
garapen estrategiko, ekonomiko, sozial eta kulturalean eragina
duten udal politikaren ildo nagusiak ezartzeko helburuarekin

Gizarte Kontseiluaren eta haren baitako talde eta batzordeen
arteko aurrez aurreko bilerak:

Banakako elkarrizketa erdiegituratuak hiriko eta probintziako
hainbat arlotako (kultura, ekonomia, gizartea, arlo zientifikoteknologikoa, hezkuntza, gazteria, hainbat erakundetako
politikariak, etab.) pertsona garrantzitsuekin (40tik gora
guztira), sektore bakoitzaren irudipenak, joerak, indarguneak
eta ahulguneak modu xehatuan aztertu ahal izateko eta,
etengabeko hobekuntza prozesuaren eta joera berrietara
egokitzeko ahaleginaren testuinguruan, helburu ildo eta ildo
estrategiko posibleak zehazteko.

3.

Aurrez aurrekoak ez diren ekarpen pertsonalak, online
komunikaziorako baliabideak erabilita, honakoen inguruan:
lan dokumentuak, itzulerak, deialdiak, proposamenak, etab.

4.

2030 Plan Estrategikoaren garapen prozesuari buruzko
hedatze eta komunikazio ekintzak:
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- Udaleko gainerako departamentuekin eta bestelako
erakundeekin koordinazioa, planaren prozesuari eta
antolatutako jarduerei buruzko informazioa kudeatzeko.
- Informazioa eta dokumentaziorako sarbidea etengabe
eguneratzea Estrategia Bulegoaren webgunean bertan
eta Donostiako Udalaren webgunean. Landing page
(hasierako orri) edo blog baten diseinua, interesa duen
pertsona orok ekarpenak egin ahal izateko.
- Gizarte sareen bidezko informazioa: facebook, instagram
eta twitter.
- Telebistako programazioa, hiriko plan estrategiko berriaren
garapen prozesua herritarrei hurbiltzeko eta horren
inguruko eztabaida sortzeko xedearekin. Guztira, lau
programa diseinatu dira “Donostia 2030: etorkizuneko
elkarrizketak” izenburupean.
- Elkarrizketak tokiko hainbat komunikabidetan:
- Hilean bitan burutzen den buletina: Newsletter Estrategia
2030 Abendua, Gizarte Kontseiluko presidenteari eta
presidenteordeari elkarrizketa barne duena. 1800
harpidetu inguru dituen datu baseko banaketaz gain,
Estrategia Bulegoaren webgunean argitaratzen da: www.
donostiafutura.net.
Metodologiari erreparatuz, halaber, orain arte burututako hiriaren
plan estrategikoaren definizio prozesurako erabilitako metodologiak
gardentasunaren eta gobernu onaren printzipioak jarraitu ditu, bai
barne zein kanpo komunikaziorako prozesuetan eta uneoro bereziki
garrantzitsua izan da teknologia berrien erabilera.
Lan taldeen osaera hiriko Gizarte Kontseiluko kideek, adituek,
hainbat arlotako eragileek eta herritarrek oro har burutu zuten,
hautaketa prozesuetan berdintasunaren, belaunaldi anitzen eta
integrazioaren printzipioak errespetatuta.
Emaitzei begira, topaketa pertsonalei esker ekarpenak egiteko
egokiak diren bizikidetzarako eta trukerako espazioak sortu ziren
hainbat errealitate eta arlotan, eta horrek pertsonak eta haien
kezkak hobe ulertzeko aukera eman zion Udalari, hiriaren uneko
egoera hurbilagotik ezagutu ahal izateko, “hiriaren diagnostikoaren”
bitartez eta hiriaren arlo estrategikoen azterketa eta zehazte
prozesuaren lan kolektiboaren bitartez, datorren hamarkadara
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begira, hiriaren plan estrategiko berria definitzeko orduan, bereziki
kontuan hartuko direnak.
Gizarte Kontseiluan, Batzorde Iraunkorrean, Plan Estrategikoaren
Lan Batzordean eta Lan Taldeetan burututako bilerek, elkarrizketa
pertsonalekin eta gainerako online eta offline burututako
partaidetzako ekintzekin batera, konfiantzan, hausnarketan,
eztabaidan eta konpromisoan oinarritutako espazio bat sortu
zuten parte hartu zuten pertsona guztien artean, eta horri esker
prestatu, definitu eta aurreratu ahal izan ziren, modu partekatu
eta erkidean:
- Hiriaren diagnostiko estrategikoa, diagnostiko kualitatiboa eta
diagnostiko kuantitatiboa barne dituena.
- Joeren analisia.
- Hiriaren AMIA azterketa.
- Faktore eta erronka estrategikoak.
- Etorkizuneko egoera posibleak.
- Ekintzarako arloak.
- Hiriaren ikuspegia.
- Helburu estrategikoak, ildo estrategikoak eta proiektu
estrategikoak (gaur egun burutzen ari den lanaren
oinarri direnak).
Prozesuari esker, beraz, ondorengoak lortu ziren:
1.

Prozesuaren barne dauden eragileen mapa zabaldu
eta sendotzea.

2.

Konfiantzan eta elkar begirunean oinarritutako esparrua
ezartzea, bereziki garrantzitsua den partaidetza prozesu
batean parte hartzeko konpromisoarekin, prozesu horretan
parte hartzen duten pertsona guztien hausnarketak eta
ikuspegiak islatzen dituen hiriaren plan estrategiko erkide bat
diseinatu ahal izateko.

3.

Hiriaren 2030 plan estrategikoaren definizio prozesuan
aurrerapausoak ematea, gure kontrolpekoak ez diren
baldintzek ahalbidetu duten neurrian.

4.

Askotariko online eta offline metodologiak erabiltzea
partaidetza prozesua hobetzeko, barne komunikazioa
bermatzeko eta ekarpenak burutzeko.

5.

Planaren definizio prozesua ezagutzera ematea fase
bakoitzari egokitutako komunikazio ekintza espezifikoei esker.

6. Hainbat dokumentu eta txosten burutzea fase bakoitzean, plana
eztabaidatzeko eta zehazteko oinarri gisa erabiliko direnak:
hiriaren diagnostiko estrategikoa, joeren analisia, erronkak,
AMIA azterketa, ikuspegia, faktore estrategikoak, helburu
estrategikoak, ildo estrategikoak eta proiektu estrategikoak
(gaur egun burutzen ari den lanaren oinarri direnak).

Partaidetza aldetik, 571 pertsonak parte hartu zuten prozesuan:
deialdia jaso zuten 949 pertsonen % 60, horietatik % 46
emakumeak izanda. Analisi zehatzagoa egiteko, aipa daiteke
% 35 (199 pertsona) agintariak eta udaleko teknikariak izan
zirela, eta gainerako % 65 (372 pertsona) herritarrak oro har eta
erakundeetako ordezkariak.

7.

Ikasgai gisa eta datorren prozesuei begira, Donostiako Udalak
ondorio hauek azpimaratu ditu:

Inkesta bat diseinatu eta burutzea prozesuko eragile guztiei,
hiriaren etorkizuneko agertokiari buruzkoa.

8. Herritarren partaidetza prozesuak eta komunikazioa
hobetzen jarraitzea hiriaren Plan Estrategikoaren definizio
fase guztietan, horretarako metodologia eta teknologia
berriak baliatuta.
9. Proiektuaren partaidetza prozesua proiektuaren bilakaeraren
arabera garatzen dela bermatzea, horretarako alderdi
hauek aztertuta: burututako jarduketak, parte hartzaileen
kopurua, eragile parte hartzaileak (sexua, jatorria, profila,
etab.), ekintzen eraginkortasuna, metodologia. Honi esker,
proiektuaren hurrengo faseen garapenerako beharrezkoak
diren hobekuntzak burutu ahalko dira.
10. Ikaskuntza eta jardunbide egokiak.
Lortutako aurrerapen maila orokorraren arren, une honetan,
proiektua helburu estrategikoen, estrategien eta ekintza ildoen
diseinu fasean dago, bai eta arlo jakinen azterketa sakonaren
fasean ere, eta 2020. urteko azken lauhilekoan amaituko dela
aurreikusi da.
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1.

Egikaritze denbora errealagoak planteatzea, proiektuaren
faseak betetzen direla bermatzeko.

2.

Partaidetza prozesuetan lengoaia irisgarriagoa erabiltzea, bai
ahozko komunikazioetan zein oinarrizko dokumentuetan ere.

3.

Partaidetza prozesuetan (online eta offline) komunikazio eta
dinamizazio egokiak sustatzea.

4.

Eragile interesdunen aldetiko itzulera prozesuak
ahalbidetzea.

5.

Teknologia berriak erabiltzea barne komunikazioa eta
eragileen arteko komunikazioa hobetu eta
irisgarriago egiteko.

6. Prozesuaren bilakaera herritarrei orokorrean jakinaraztea
eta ezagutzera ematea.
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EKIMENAREN IZENA
Hernaniko 2020ko udal aurrekontu parte-hartzaileak
herritarrekin eztabaidatu eta zehazteko partaidetza
prozesua
HELBURUAK
Hernaniko udal aurrekontuen atal zehatz bat herritarren
artean eztabaidagai jartzea, atal horren izaera Hernaniko
herritarrekin zehaztea eta Hernaniko Udal aurrekontua
herritarrekin batera eztabaidatzea eta erabakitzea
PARTE-HARTZAILEAK
783 (410 emakumezko eta 373 gizonezko)

Hernani
Hernaniko 2020ko udal
aurrekontu parte-hartzaileak

IRAUPENA
2019ko maiatzetik 2019ko abendura
ALORRA
#aurrekontuak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Hernaniko Udala
TOKIA
Hernani
BIZTANLERIA
20.124 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Hernaniko Udalak 2014. urtean jarri zuen martxan aurrekontu partehartzaileen prozesua, herritarren proposamenak jaso, eztabaidatu
eta erabaki ondoren, udal aurrekontuetan txertatzeko.
Geroztik, aipatutako prozesua urtero egiten jarraitu du Udalak, eta
emaitzak ikusita, 2019an gauza bera egin zuen.
Hortik abiatuta, urtero, udal aurrekontuko 500.000 euro jartzen
ditu Udalak herritarren eskura, haiek erabaki dezaten zein
proposamenetan inbertituko den kopuru hori. Azken finean,
herria herritar orok osatzen du eta Udalaren nahia da Hernaniko
etorkizuna elkarrekin eta elkarlanean eraikitzen jarraitzea.
Gauzak horrela, Hernaniko udal aurrekontu parte-hartzaileen
helburuak hiru mailatan sailkatzen dira:
Helburu orokorrak
- Hernaniko udal aurrekontuen atal zehatz bat herritarren artean
eztabaidagai jartzea.
- Hernaniko udal aurrekontuen atal zehatz horren izaera
zehaztea Hernaniko herritarrekin.
- Hernaniko Udalaren aurrekontua herritarrekin batera
eztabaidatzea eta erabakitzea.
- Hernaniko Udalaren aurrekontua Hernaniko ikastetxeetako
ikasteekin batera eztabaidatzea eta erabakitzea.
Helburu zehatzak
- Udal ordezkari tekniko eta politikoekin batera, herritarrek
auzokako edo lurraldearen araberako egoera eta beharrizanak
identifikatzea.
- Udal ordezkari tekniko eta politikoekin batera herritarrek
gaikako eta sektorekako egoera eta beharrizanak
identifikatzea.
- Hernaniko udal aurrekontuetan txertatzeko gaikako
proposamenak jasotzea, eztabaidatzea eta erabakitzea.
- Hernaniko udal aurrekontuetan txertatzeko Hernaniko
ikastetxeetako ikasleen proposamenak jasotzea, eztabaidatzea
eta erabakitzea.

Zeharkako helburuak
- Erakunde publiko eta herritarren artean elkarlan eta partehartze kultura indartzea.
- Erakunde publiko eta Hernaniko ikastetxeetako ikasleen
artean elkarlan eta parte-hartze kultura indartzea.
- Herriko eragile eta elkartegintzan sendotzen laguntzea,
honela herrigintzan ari diren sektoreen arteko elkar lankidetza
sustatuz, bakoitzaren esparrutik abiatuta sinergiak lortzea.
- Partaide bakoitzaren eta denen berdintasuna eta garrantzia
indartzea.
- Talde lanerako espazioak sortuz, eragile eta pertsona
bakoitzaren interesen ikuspegi zehatzetik, eta auziaren
inguruko ikuspegi desberdinak mahai gaineratuz, talde/
komunitate ikuspegia lantzea.

egiteko garaian herritarrek bete beharreko baldintzak zehaztuz:
proposamen bakoitzaren aurrekontu mua, herritar bakoitzak egin
ditzakeen proposamen kopurua…

- Kultura politikoaren eraldaketa sustatzea, norberaren ikuspegi
eta bizipen indibidualetatik abiatuta, ikuspegi komunitarioaren
sorkuntzan urratsak ematea.

Behin hori eginda, maiatzean prozesuaren berri ematen zitzaien
herritarrei, etxeetara esku-orri bat bidaliaz. Horrez gain, herriko
hedabideetan eta Udaleko sare sozialetan ere zabaldu zen
horren berri.

2019koa baina, seigarren prozesua izanda, aurreko urteetako
proposamenen egoera aztertzea ezinbestekoa izan zen, talde
eragilearentzat orduko erronka zehazterakoan. Horren ondorioz,
ondorioztatu zuten obrekin eta zementuarekin zerikusia zuten
proposamenak zirela egiteke zeuden gehienak eta hortik abiatuta,
2019ko prozesuko erronka bota zuten: herritarrak herri bizitza
sustatzen duten proposamenak egitera bultzatzea. Asmoa zen
kulturari, tokiko ekonomiari, naturari, ondareari… erreparatzea eta
horien inguruko proposamenak egin zitzaten animatzea.

Lehenengo fasea: Proposamenak egitea
Proposamenak egiteko fasea maiatzaren 30etik ekainaren 17a
bitartean gauzatu zen eta baldintza gisa proposamen bakoitzaren
aurrekontua gehienez 125.000€koa izatea eta herritar bakoitzak
gehienez 5 proposamen egitea izan zen. Horri noski, prozesuaren
hasieran ezarritako erronka gehitu zitzaion: herri bizitza sustatzeko
proposamenak izatea.

Prozesuaren nondik-norakoak
Apirilean, udal gobernuko Partaidetza zinegotziak, alor bereko
teknikariak eta aholkularitza teknikoko kideek koordinazio taldea
osatu zuten prozesuaren oinarriak definitzen hasteko. Behin
hori eginda, prozesuaren berri eman zen Batzorde Politikoan
eta 2019ko kasuan, alderdi politiko guztien oniritzirik gabe, udal
gobernuak eta Podemosek elkarlanean abiarazi zuten prozesua.
Hurrengo pausoa talde eragilea osatzea izan zen. Talde honek
prozesuaren joko-arauak definitu zituen, proposamenak
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Proposamenak egiteko hiru bide izan zituzten herritarrek:

Haurren partaidetza sustatuz

- Hernaniko puntu esanguratsuenetan jarritako postontziak:
Udaletxea, kiroldegia, Biteri kultur-etxea…

Hernaniko haurrak ere herriaren parte garrantzitsu bat izanik,
2018az geroztik, Udalak haien iritzia kontutan hartzen du eta
horretarako, ikastetxeen bitartez, Eskola Agenda 21aren baitan
lantzen du gaia.

- Webgunea.
- Saio irekiak: guztira 9 saio egin ziren.

Eskola Agenda 21aren baitan, ikasleek urtero gai ezberdinak
lantzen dituzte eta 2019-2020ko prozesu honetan, kontsumo
jasangarria hartu zuten oinarri; horrenbestez, gai horren bueltan,
herrian garatzeko 30 proposamen egin zizkioten prozesuari.

Behin epea amaituta, guztira 407 proposamen jaso zituen Udalak
(horietatik errepikatuak 123): 53 saio irekietan, 192 postontzietan,
132 webgunean eta 30 Eskola Agenda bitartez.

Bozketa fasea, halaber, ikastetxeen bitartez egin zen eta kasu
honetan, ikastetxeek erabakitzen zuten parte-hartu nahi zuten
ala ez. Horri jarraiki, hiru ikastetxeetako ikasleak (izan ziren fase
honetan beren bozka eman zutenak: Inmakulada ikastetxea (8-15
urte bitarteko ikasleak), Ereñotxuko Txirrita Eskola (3. Eta 6. Maila
bitarteko ikasteak) eta Hernani BHI (DBH eta batxilergoko ikasleak).

Bigarren fasea: Proposamenak lehenestea
Lehenik proposamenen balorazio politikoa egin zen. Jasotako
guzti horietatik 74 proposamen baztertu egin ziren baldintzaren
bat ez betetzeagatik eta gainerako guztiak lehenesteko fasera
pasa ziren.
Uztailaren 8tik 11ra bitarte buru zen. Talde eragileak aurretik
zehaztutako irizpideak kontuan hartuta, herritarrek proposamenak
lehenetsi zituzten eta horretarako lau saio antolatu ziren.
Leheneste saioak errazte aldera, saio bakoitzean launa gai
landu ziren:
Proposamen
kopurua

Eguna

Gaiak

Uztailak 8

Mugikortasuna eta irisgarritasuna
(51), gazteak (1), herritarren partehartzea (3)

Uztailak 9

Hirigintza eta obrak (36), kultura eta
ondarea (14), gizarte zerbitzuak (2)

52

Udal zerbitzuak (26), tokiko jarduera
Uztailak 10 ekonomikoa (10), jarduera fisikoa
eta kirola (15)

51

Auzoak (23), ingurumena (23),
Uztailak 11 berdintasuna, kultuartekotasuna
eta elkarbizitza (2), heziketa (4)

52

55

Emaitzak
Gauzak horrela, saio horien ostean, 210 proposamenetatik 63
lehenetsi zituzten herritarrek.
Hirugarren fasea: Proposamenen balorazio teknikoa
Behin proposamenak lehenetsita, udaleko teknikariek sail
bakoitzari zegozkionak baloratu zituzten, haien bideragarritasuna
aztertzeko. Prozesu hori irailaren 20a bitartean gauzatu zen eta
galbahe honen ostean, 38 proposamen gelditu ziren prozesutik
kanpo, ezarritako baldintzak ez betetzeagatik; horrenbestez, 25
proposamen heldu ziren azken fasera.

Emaitzei dagokienez, helburuak bete ziren oro har eta horrenbestez,
balorazioa positiboa izan zen. Asistentziari erreparatuz, baina, saio
irekietan 2018an baino jende gutxiagok hartu zuen parte. Edozein
kasutan, giroa ona izan zen eta herritarrek parte-hartzeko aukera
eskaintzea eskertu zuten.
Laburbilduz, prozesuaren ikuspegitik oso proiektu aberasgarria
izan zen, Udalak zein herritarrek asko ikasi zuten eta norbere
esparrutik haratago ikusteko balio izan zuen. Etorkizunerako
erronka gisa, saio irekietan herritarrengana gehiago iristeko
saiakera azpimarratu du Hernaniko Udalak.

Laugarren fasea: proposamenak bozkatu eta erabakitzea

210

Balorazio teknikoa gainditu zuten 25 proposamenak 22
proposamenetan bildu ziren eta herritarrek horien artean
bozkatu ahal izan zuten urriaren 28tik azaroaren 24a bitartean.
Proposamenen fasean bezala, herritarrek postontzi zein webgune
bitartez bozkatu ahal izan zuten, baita fase honetan egindako saio
irekietan ere.
Gauzak horrela, guztira 1.200 herritarrek eman zuten baliozko
bozka: 783 16 urtetik gorakoen kasuan eta 417 8 eta 15 urte
bitartekoen kasuan eta horietatik lehen 11k txertatu zituen
Udalak aurrekontuetan, 500.000 euroko kopurua osatu bitarteko
proposamenik bozkatuenak.
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EKIMENAREN IZENA
Edukiontziak lur azpian jartzeko partaidetza prozesua
HELBURUAK
Egun dagoen hiri-hondakinen bilketarako edukiontzien
kudeaketa-ereduari buruz kontsulta egitea
PARTE-HARTZAILEAK
50 (17 emakumezko eta 33 gizonezko)
IRAUPENA
2019-2020

Lasarte-Oria
Edukiontziak lur azpian
jartzeko partaidetza prozesua

ALORRA
#hondakinak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Lasarte-Oriako Udala
TOKIA
Lasarte-Oria
BIZTANLERIA
19.045 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019an Lasarteko Udalak momentuan zegoen hiri-hondakinen bilketarako edukiontzien kudeaketaereduari buruz kontsulta bat egitea erabaki zuen, horretarako partaidetza prozesu hau abiaraziz.

Saio bakoitzean planteamendu berdina erabili zen:

Helburua zen herritarrek hiri-hondakinen bilketarako edukiontzien kudeaketa-ereduaren alde positiboak
eta negatiboak ezagutzea, gerora egingo zen kontsultan ezagueraz eta zentzuz bozka zezaten.

- Edukiontziak lurperatzearen inguruko azterketaren ondorio nagusiak: alde onak eta txarrak.

Prozesua

- Talde bakoitzaren ondorioen aurkezpena.

- Saioaren aurkezpena eta prozesuan kokatzea.
- Talde lana, alde onak eta txarrak abiapuntu hartuta.

Uztaila

Iraila-Urria

Urria-Azaroa

2020

- Saioaren balorazioa eta amaiera.

Aurretiazko lanak

Auzoetako saioak

Itxiera

Kontsulta

Talde
Motorra 1

Talde
Motorra 2

Edozein kasutan, planteamendu hori talde bakoitzaren eta momentu egoeraren arabera egokitu zen.
Guztira 50 lagunek hartu zuten parte.

· Talde motorraen sorrera
· Proposamen
teknikoaren eta
metodologikoa
errepasatzea
· Kronogramaren
egokitzapena
· Saioetarako espazioak
zehaztea
· Komunikazio plana

8 saio (auzo bakoitzeko bana)
Oria, Basaundi,
Oztaran,
Zumaburu,
Erdigunea,
Sasoeta,
Atsobakar, Zabaleta

Talde
Motorra 3
Parte-hartze
prozesuaren
inguruko txostena
idaztea

Behin saio irekiak amaituta, kontsultan parte-hartzeko araudiaren zirriborroa prestatu zuen Elhuyarrek,
baina azkenean, Lasarte-Oriako Udalak herritarrei kontsulta egin ordez, edukiontziak lur azpian edo lur
gainean nahi zituzten boskatzeko aukera eskaintzea erabaki zuen.
Herri
kontsulta
egitea

Parte-hartze
araudia egitea

Komunikazioa

Gauzak horrela, prozesuko lehen urrats gisa, uztailean talde motorra osatu zen, hain zuzen
parte-hartze prozesua garatzeko baldintza egokiak sortzeko. Talde hori Lasarte-Oriako Udaleko
politikariek eta teknikariek osatu zuten, Elhuyar Aholkularitzako teknikari batekin batera. Eginkizun
nagusia prozesuaren jarraipena egitea eta prozesua ongi garatzeko behar ziren neurriak hartzea
izan zen.

Horren ostean, talde motorra berriro elkartu eta zenbait konpromiso finkatu zituen.
Balorazioa
Esperientzia ontzat baloratzen du Udalak.
Parte-hartzea murritza izan zen arren,
biztanleria kontutan hartuta, partaide
aktiboak izan ziren. Parte hartu zuten
herritarrei momentuko hiri-hondakinen
bilketarako edukiontzien kudeaketaereduaren alde positiboak eta negatiboak
azaltzea lortu zen, eta bermatu zen
kontsultan ezagueraz bozkatzea.
Ikasgai modura, parte-hartzea sustatzen
jarraitzeko beharra azpimarratu du
Udalak, herritarren parte-hartze eskasak
gogogabetzen duen arren.

Talde motorraren lehen bileran, hasierako lan proposamena berrikusi zen: helburuak, metodologia,
konpromisoak, funtzioak, egitura, antolaketa… eta beharrezko aldaketak egin ziren momentuko
errealitatera ahalik eta gehien egokitzeko. Era berean, egutegi proposamenaren errepaso bat egin zen
eta herriko auzo desberdinetan bilerak egiteko tokia zehaztu zen.
Iraila eta urria bitartean, guztira 8 saio ireki egin ziren 4 astetan zehar (auzo bakoitzean bat): Oria,
Basaundi, Oztaran, Zumaburu, Erdigunea, Sasoeta, Atsobakar eta Zabaleta.
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EKIMENAREN IZENA
Haurren Eskubideen Plana
HELBURUAK
Udalaren gaitasuna indartu modu koherente batean
bere zeregin guztietan, haur eta nerabeen partehartze aktiboa bultzatzeko subjektu politiko gisa. Haur
eta nerabeentzako partaidetzako sistema bat martxan
jartzea. Ahalduntze indibiduala eta kolektiboa; haur eta
nerabeak subjektu politiko bihurtu. Haur eta nerabeekin
elkarlanean, jendartearekin lan egin haur eta nerabeak
herriko bizitzan subjetu politiko gisa egin dezaketen
ekarpena bistaratzeko. Bazterkeria eragiten duten
zeharkako elementuen inguruko kontzientzia kolektiboa
indartu, espazio seguruago eta parekideagoak
sortzeko (generoa, jatorri aniztasuna, etab.). Jendarteko
erakundeak (elkarteak, etab.) indartu, haur eta nerabeak
subjektu politiko izan daitezen bidelagun bilakatuz.
PARTE-HARTZAILEAK
354 (201 emakumezko eta 153 gizonezko)

Pasaia
Haurren
Eskubideen
Plana

IRAUPENA
2019ko urtarrila-abendua
ALORRA
#haurrak #nerabeak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Pasaiako Udala
TOKIA
Pasaia
BIZTANLERIA
16.722 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Izan ere, haur zein nerabeek oinarrizko beharrak, behar fisiko
eta emozionalak asebeteta edukitzeko eskubidea dute eta horri
lotuta, helduok, beren beharrei irtenbidea ematen ahalegindu
behar dugu. Horrekin batera, noski, zoriontsu izateko eskubidea
dute eta gizartean erosoago bizi ahal izateko gaitasunak eta
balioak barneratu behar dituzte: tratu ona, errespetua, aniztasuna,
berdintasuna, hizkuntza, kultura, elkartasuna, bizikidetza edota
parte-hartzea.
Prozesuaren bitartez, Pasaiako Udalak helburu du:

Hezkuntza arautuko guneak: Pasaiako zentro bakoitzak errealitate
oso ezberdina bizi duenez (egoera sozioekonomikoa; eremu
geografikoa; bakoitzaren dimentsioa; hizkuntza...), beharrezkoa
iruditzen zitzaion Udalari espazio komun bat partekatzea
(hezkuntza gunea edo lan saio bateratuak), eta horretaz gain,
zentro bakoitzaren beharretarako egokia zen koordinazio mahaia
eraikitzea. Hori dela eta, koordinazio mahaiak sortuak ditu jada
ikastetxe guztietan.

- Beren adinaz gozatu eta protagonista izateko aukera izatea.

Barrutietako guneak

- Elkarrekin bizitzen ikastea; beraien arteko errespetua
sustatzea; elkarri entzutea; taldean lan egitea.
- Komunitatearen parte izatea, gizarte-harremanak landuz eta
herriko beste eragileak ezagutuz eta haiekin parte hartuz.
Pasaiako herriak haurren eta nerabeen aldeko konpromiso irmoa
dauka. Adingabekoen eskubideen defentsan mugarria izan zen
2008. urtea. Orduan, Pasaiako Udalak aho batez “Haur eta nerabeen
babeserako adierazpen instituzionala” onartu zuen. Adierazpen
hori onartzearekin batera, herriko adin txikikoak udalarentzako
lehentasunezko populazio multzo bilakatu ziren. Horrela, Pasaiako
haur eta nerabeen eskubideak bermatzeko plana abian jartzeko
udal sail arteko mahaia sortu zen, herriko gainerako eragileekin
batera, gai honen inguruan elkarlana sustatzeko.
Bide horri jarraiki, Pasaiako Udalak 2008an sortu zen Haur eta
Nerabeen eskubideak bermatzeko Plana, eta ordutik elkarlanean
dihardute Pasaiako Udalak, herrian haur eta nerabeekin lan egiten
duten elkarteek, hezkuntza komunitateak eta udal zerbitzuek.
Horri jarraiki, 2019an, haur eta nerabeen parte-hartze aktiboa
subjektu politiko gisa
bultzatzeko, kolektibo honentzat
partaidetza sistema bat martxan jartzeko (ekintza planean
jasotako proposamenak lantzeko), haur eta nerabeak herriko
bizitzan subjektu politiko gisa egin dezaketen ekarpena
bistaratzeko, bazterkeria eragiten duten zeharkako elementuen
inguruko kontzientzia kolektiboa indartu, espazio seguruago eta
parekideagoak sortzeko (generoa, jatorri aniztasuna, etab.) eta
haur eta nerabeak subjektu politiko izan daitezen jendarteko
erakundeak (elkarteak, etab.) indartzeko, jarraipena eman zion
Haurren Eskubideen Planari.

Prozesuaren nondik-norakoak

- Haurren eta nerabeen tratu onaren sustapena eta prebentzioa.
- Haurrekin eta gazteekin diharduten elkarteak indartzea.
- Adingabekoei harrera ona egitearen aldeko jarrera sustatzea,
haien jatorria edozein izanda ere.
Aipatu prozesua urtarrila eta abendua bitarte garatu zen eta
Planaren gauzatzea aurrera eramateko, barne naiz kanpo mailako
egitura iraunkorra sortu zuen Udalak. Barne mailan, Pasaiako
haurren eta nerabeen udal politikak koordinatzeko organoa,
Sailarteko mahaia deiturikoa erabili zen. Organo hori gizarte
izaerako 11 teknikariz osatutako erabaki gunea da.
Horrez gain, herriko eragileekin beste lau erabakigune erabili ziren:
1.

Hezkuntza gunea: Gune hau bi hilabetean behin biltzen da,
eta hezkuntza-komunitate eta hezkuntza-zentroek parte
hartzen dute.

2.

Udal Zerbitzuen gunea: Gune hau hilero biltzen da eta bertan
ari dira parte hartzen udalerriko haur eta nerabeekin lanean
diharduten udal zerbitzuak.

3.

Elkarteen gunea. Haur eta gazteen kolektiboarekin
diharduten elkarteen parte hartzeko gune irekia da, honako
kultura-, kirol- eta aisialdi- elkarteek osatua.

4.

Haurrek eta nerabeek parte hartzeko organoa.
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Barrutietako guneeri dagokienez, koordinazio gune nagusia
zerbitzuen gunea da. Espazio horretan barrutietako nerabeen
prozesuan eragingo dute eta parte-hartze sistema osoaren logika
eta ikuspegi orokorra ere izango dute. Espazio horrek garrantzi
handia du proiektuaren logikan barrutietan egingo denari
jarraipena emateko.
Era berean, parte-hartze sistemaren jarraipena egiteko
batzordea sortu zen. Espazio horretan prozesua eta parte-hartze
sistema osoaren logika eta ikuspegi orokorra landuko zen.
Espazio horrek garrantzi handia izan zuen proiektuaren logika
orokorrari jarraipena emateko. Bertan, Farapiko kideak, planaren
koordinatzailea eta sailen arteko hiru kide aritu ziren parte hartzen.
Hautaketa sailartekotik egiten da eta orain arte borondatezkoa
izan da. Batzorde honetako kide izateak gutxienez urtebeteko
iraupena du eta ikasturte hasieran urtero hautaketa bat egiten
da. Komenigarria da sailarteko parte-hartzaile guztiak pixkanaka
bertatik igarotzea.
Gauzak horrela, prozesuan zehar ikastetxeetan egindako lanean,
Udalak ondorengoak hartu zituen kontuan: haur eta nerabeen
beharrak, adinak eta ikastetxe bakoitzaren errealitatea.
Lehen aipatutakoari jarraiki, adinaren araberako bereizketa
egin zen. Ikastetxe guztietan egin ziren lan saioak eskoletan
eta lan saio bateratuak, batetik, haur eta nerabeen ahalduntzea
bideratzen joateko; eta bestetik, planean jasotako hainbat
proposamen lantzeko. Landutako gaiak izan ziren: iturriak, wifia,
segurtasuna eta puntu ilunak. Barrutietan, halaber, jaien gaia
landu zen.
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Emaitzak
Emaitzei dagokienean, aurrez aipatutako gaiei jarraiki, ondorengoak
adostu ziren:
1.

2.

3.

4.

Iturriak: barrutietakoak konpondu eta berriak jartzea adostu
zen. Berriak jartzen direnerako, iturri eredu bat adostu
zen, etorkizunean jarriko diren iturri guztiak adingabeek
hautatutakoak izan daitezen.
Segurtasuna eta puntu ilunak: gai honen inguruan eztabaida
eta hausnarketa txiki bat egin zen. Argiteria azaldu zitzaien
eta horietako puntu batzuk konpondu ziren. Hala ere, gai
honek hurrengo ikasturtera begira beste eremu batzuk
lantzea ekarriko du; berdintasuna, beldurrak, autonomia,...
Datorren ikasturtean zeharka bada ere, landu beharrekoak
izango dira adingabeen segurtasuna indartzea eta auzoetan
ibiltzeko autonomia izatea.
Wifia: adingabeen proposamenetatik abiatuta, lehendik
zeuden wifi guneen seinaleak hobetu ziren eta wifi guneak
erabili ahal izateko izena emateko orria erraztea adostu zen,
gazteentzat errazagoa izan dadin. Bestalde, gazteekin adostu
zen wifi gune berririk ez jartzea, informatikariak adierazi
zuenaren arabera, egun gero eta mega gehiago eskaintzen
baitira mugikorrean, eta hori dela eta, ez du merezi horrelako
inbertsiorik egitea.
Parkeak: barruti bakoitzeko parkeak aztertu ziren eta horietan
egin nahi zituzten proposamenak jaso zituen Udalak. Parke
batzuetan hainbat gauza konponduko dira: egurra, zabuak,
lur zatiak,... Halaber, jolasgune berriak sortzeko hainbat
barrutitan prozesu batzuk ireki ziren.

Horrez gain, barrutietan taldeak sortu eta lanean hastea eta
ikastetxeetan proiektu baten baitan batera lan egitea lortu zen.
Helburuen betetze mailari dagokionez, Udalak nahi lukeena
bezalakoa ez den arren, pixkanaka sail desberdinak eta politikariak
geroz eta inplikatuago egotea lortzen ari da.
Era berean, haur eta nerabeak herriko bizitzan subjektu politiko
gisa egin dezaketen ekarpena herritar helduei bistaratzea oraindik
ere kosta egiten den helburua da. Kasu honetan, jolas-guneetako
proposamenekin bi barrutietan egindako prozesutan guraso
batzuengana iristea lortu zen.

Baina horren beste aldean, azken urteotan haur eta nerabeentzako
partaidetzako sistema bat martxan jarri eta egonkortzea lortu da.
Izan eren, elkarlanerako marko eroso eta atsegina sortu da eta lan
saioetan, talde giroa eta kohesioa indartzeko baldintza egokiak
bermatzen dira. Era berean, motibazioa eta inplikazioa sustatzeko,
lan-praktikoa egiten da; mapak erabiliz, adibideak, dagokion udal
teknikaria lan saioetara joanez...
Ildo horretan, haur eta nerabeen saioetan erabiltzen den
metodologia dela eta lanerako Reflect Ekintza ikuspegitik elikatzen
den prozesua da. Hurbilpen metodologiko honek bi oinarri ditu,
haur eta nerabeak prozesuaren erdigunean jartzea eta fokua
prozesuan bertan jartzea. Haur eta nerabeak prozesuaren hasieratik
amaiera arte, fase guztietan presente daude. Metodologia honek
proposatzen duena da, subjektuak bere beharrak identifikatu eta
prozesuaren bultzatzailea izatea, protagonista izatea azken finean.
Hori dela eta, zenbait alderdi hartzen dira kontuan:
1.

Haur eta nerabeak beraien kultura propioa dute.

2.

Haur eta nerabeak askotarikoak dira.

Hori guztia borobiltzeko, modu oso laburrean eta orokorrean
Udaletik adierazi dute haur eta nerabeek euren bizi etapan behar
batzuk dituztela, eta Udalak entitate publiko gisa dituzten behar
horiei erantzun behar diela. Jakina da, behar horiek modu oso
desberdinetan adierazten direla pertsona bakoitzean eta bizitzako
une bakoitzean, batez ere, haurtzaroan eta nerabezaroan.
Horregatik, berezko balioa eta esanahia duen bizi-etapa gisa
ulertu behar ditugu, hau da, etapa horretan nor bere bizitzako
protagonista da, hiritartasun-eskubideei lotuta dago eta ehundura
sozialaren behar-beharrezko zatia dira. Gaitasun pertsonalak
eta gizarte-loturak landuz, ikasiz eta indartuz, pixkanakako
emantzipazio-prozesu bat izateko, hau da, heldutasunera
arrakastaz eta asetasunez igarotzeko aukera ematen duen etapa
gisa. Izan ere, proiektu honen asmoa bada, heldutasuna lortzen
dutenean erabakiak hartzeko eta erabaki horiek bizi-proiektu
pertsonal batean gauzatzeko autonomia-maila handia izatea.
Prozesuak horrenbestez, jarraipena izango du datozen urteotan
eta egitearekin batera ikasiz eta egokituz jarraituko du Udalak.
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EKIMENAREN IZENA
Aurrekontu irekiak 2019
HELBURUAK
Udal-aurrekontua herritarrei zabaltzea eta Udalaren eta
herritarren arteko konpromiso partekatuak hartzea.
PARTE-HARTZAILEAK
171 (109 emakumezko eta 62 gizonezko)
IRAUPENA
2018ko abendua - 2019ko martxoa

Urnieta
Aurrekontu
irekiak 2019
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ALORRA
#aurrekontuak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Urnietako Udala
TOKIA
Urnieta
BIZTANLERIA
6.209 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Aurreko urteetan egin bezala, 2019 ere, hirugarren urtez jarraian,
Urnietako Udalak, Gobernu Irekiaren estrategiaren baitan, partehartze prozesu berri bat buru zuen herritarrei udal aurrekontuetan
parte-hartzeko aukera eskainiz. Oraingo honetan, prozesurako
erabili zen zenbatekoa 150.000€koa izan zen, 2018an baino
25.000€ gehiago.
Parte-hartze prozesu hori, hain zuzen, urtarrilaren 8tik 28ra
bitartean burutu zen eta epe horretan, Urnietan erroldatutako 16
urtetik gorako herritarrek, beren ekarpenak eta proposamenak
egiteko aukera izan zuten.
Horretarako, honako bideak zabaldu zituen Udalak:
1.
2.
3.
4.

5.

On line bidezko inkestak, erabilgarriak urtarrilaren 8tik 28ra
udal webgunean.
Udalerriko toki desberdinetan kokatutako informazio
Karpatan urtarrilaren 18 eta 19an.
Udalerrian, kalean eta udal bulegoetan banatutako
postontziak, partaidetza gauzatzeko.
Bertan, Lekaio, Kiroldegia, Nagusien Etxea, Anbulatorioa,
Egape Ikastola, Azkorte eta Magaleko (Aurkezpena eta
Salesianos) hautetsontzietan.
Udal APParen bidez .

Era berean, proposamenak egiteko garaian, ondorengo baldintzak
ezarri zituen:
- Udal eskumeneko proposamenak izatea, obrak, hirigintza eta
mantentze arlokoak
- Teknikoki edota ekonomikoki bideragarriak diren proposamenak
izatea eta 25.000 €-tik gorakoa ez izatea (BEZ barne).
- Iraunkortasun ekonomikoa eta finantziarioa justifikatuta
dituzten proposamenak izatea.
- Norberaren interesak baino udalerrian bizi diren herritar
guztien onura eta interesak lehenesten dituzten
proposamenak izatea.
- Udalerriaren auzo oreka bermatzen duten proiektuak izatea.
- Legez kontrako, difamaziozko zein diskriminaziozko edukirik ez
duten proposamenak izatea.
Era berean, iaz egin bezala, frustraziorik ez sortzeko eta herritarrak
informatzeko, 2019an egitea aurreikusita zeuden ekintzen zerrenda
ere helarazi zien herritarrei.

Urtarrilaren 8an, Lekaio kultura-gunean aurkeztu zen ekimena,
prozesua nola garatuko zen eta parte hartzeko arauak zeintzuk
izango ziren azaltzeko.
Prozesuan guztira 171 pertsonek hartu zuten parte; 109 emakumek
eta 62 gizonek. 2018ko datuekin alderatuz, gero, 2019ko aurrekontu
irekietan 14 pertsona gehiagok hartu zuten parte. Kasu honetan,
parte-hartzea oso desberdina izan zen. Emakumeen parte-hartzea
gizonena baino askoz ere handiagoa izan zen; parte-hartzaileen
% 60 baino gehiago emakumeak izan ziren.
Jasotako 171 proposamen horietatik 167 eman ziren baliozkotzat,
teknikarien azterketaren ondoren. Gainerakoak, besteak beste,
Urnietan erroldatuta ez egoteagatik edota proposamenaren
egilea ez identifikatzeagatik baztertu ziren.
- 54 modu presentzialean informazio karpetan.
- 51 herriko puntu desberdinetan jarritako postontzietan.
- 32 udal webguneko online galdetegiaren bidez.
- 30 APP-aren bidez.
Prozesu honi esker, guztira 9 proiektu txertatu ziren 2019ko
aurrekontuetan, hain zuzen, aurrekontu irekien prozesura bideratu
ziren 150.000 euroko kontu sailean.
1.

Liburutegiko haurrentzako eremua handituko da. 25.000 euro.

2.

Trenbideko zubian dauden espaloiak zabalduko dira
oinezkoen igarotzea hobetzeko. 25.000 euro.

3.

Gorostidi elkartearen eremuko argiteria berrituko da LED
sistemara pasatuz. 25.000 euro.

4.

Gorostidi elkartearen inguruko espaloiak hobetuko dira
oinezkoen igarotzea lehenesteko. 25.000 euro.

5.

Txoritagain auzoan San Juan kalerantz dagoen irteeran
baranda aldatuko da. 18.000 euro.

6. Musika eskolaren sarreran oinezkoek lehentasuna izan
dezaten esku-hartuko da. 15.000 euro.
7.

Berrasoeta inguruko argiteria aldatuko da LED sistemara
igaroz eta punturik ilunenak hobetuz. 10.000 euro.

8. San Juan 40 parean neurriak hartuko dira uraren pilaketa
ekiditeko. 6.400 euro.
9. Errekaldeko karrerapeetan bankuak jarriko dira. 600 euro.
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Emaitzak
Prozesuak, jada hirugarren edizioan, herritarrak udalgobernuarekin harremanetan jartzea eta azken honen lana eta
kudeaketa ezagutzera ematea lortu zuen. Horrez gain, bizilagunen
lehentasunak eta beharrak ezagutzeko eta udalerrian hartzen
diren erabakietan horiek ahalduntzeko balio izan zuen. Gainera,
udalerrian erreferente bihurtuz doan komunikazio-bide bat lortzen
da, urtero eta antzeko parametroen pean garatzen baita, hori
guztia, noski, gobernu onaren, partaidetzaren eta gardentasunaren
balioak bermatuz.
Era berean, Udalak ahaleginak egin zituen parte hartzeko
metodologia ahalik eta errazena eta pertsona guztientzako
eskuragarria izan zedin. Hori dela eta, parte hartzeko, soilik datu
pertsonalak eskatu ziren, parte hartu nahi zutenak Urnietan
erroldatuta daudela egiaztatzeko, eta aurkeztutako eskaeraren
edo proposamenaren laburpen txiki bat.
Orokorrean, parte-hartzea handia izan zen eta handituz joan da;
beraz, emaitzak ontzat jotzen ditu Udalak. Hobetu daitezkeela
aipatu du eta horri lotuta, hobetzeko bidean daudela azpimarratu
du. Gainera, herritarrak interes orokorreko ikuspegia beren
proposamenen planteamenduarekin integratuz doaz eta hori oso
aberasgarria da.
Ikasgaien
harira,
hurrengo
edizioetarako,
herritarrekiko
komunikazioa hobetzeko estrategiak sartzeko aukera planteatzen
du Udalak herritarren partaidetza-maila handitzeko. Bestalde,
prozesuan jende desberdina, hala nola haurrak sartzeko aukera
ere planteatzen du. Amaitzeko sare sozialen erabileran lan egingo
du Urnietako Udalak prozesuaren komunikazio- eta hedapenbide gisa.
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EKIMENAREN IZENA
Txirikorda belaunaldi arteko etxebizitza komunitarioa
HELBURUAK
Usurbileko zabalpen berrian kokatuko den ekipamendu
publikoa era integral eta parte-hartzailean diseinatzeko
proposamena luzatzea. Ekipamendu honek hurrengo
erronkei erantzun nahi die: gazteentzako emantzipazio
beharra eta adineko pertsonentzako etxebizitza eta
zaintza eredu berrien beharra.
PARTE-HARTZAILEAK
21 (13 emakumezko eta 8 gizonezko)
IRAUPENA
5 hilabete

Usurbil
Txirikorda belaunaldi arteko
etxebizitza komunitarioa
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ALORRA
#azpiegiturak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Usurbilko Udala
TOKIA
Usurbil
BIZTANLERIA
6.308 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Ondoren, proiektua era integralean definitu ahal izateko 5 lan ildo
definitu ziren. Lan ildo horien lanketa herritarren inplikazioa bilatuz
egin zen. Ondorengoak izan ziren lan ildoak:
- Etxebizitzaren izaera orokorra.
- Erabiltzaleak eta sarrera baldintzak.
- Espazioen diseinua.
- Bizikidetza.
Usurbilgo Ugartondoko urbanizazio berrian Udalak eskuratuko
duen eraikin publikoan belaunaldiarteko etxebizitza komunitarioa
sustatuko da. Herriko gazte eta adinekoei zuzendutako bizigunea
izango da: emantzipatu nahi duten gazteak eta konpainian
beren neurriko apartamentua nahi duten adinekoak izango dira
erabiltzaileak.
Horri lotuta, 2019an, Usurbilgo Udalak herriko zabalpen berrian
kokatuko den ekipamendu publikoa era integralean eta parte
hartzailean diseinatzeko parte-hartze prozesua egin zuen. Esan
bezala, ekipamendu horrek hurrengo erronkei erantzun nahi zien:
- Gazteentzako emantzipazio beharra.
- Adineko pertsonentzako etxebizitza eta zaintza eredu berrien
beharra.
Era berean, erronka horiekin batera, prozesuaren bitartez, Txirikorda
proiektu komunitarioaren diseinuan herritarren inplikazioa sustatu,
etxebizitzaren proiektua era integralean diseinatu eta proiektu
arkitektonikoa gauzatzeko oinarriak zehaztu nahi izan zituen
Udalak.
Aipatu proiektuak bost hilabeteko iraupena izan zuen eta
Potxoenea kultur etxeko gela nagusian eraman zen aurrera.

- Funtzionamendua.
Saio horiek ostean, kontraste politiko-teknikoa egin zen udaleko
teknikari-zinegotziekin.
Prozesu guztian zehar, halaber,
Hiritik at-eko bi langilek,
komunikazio teknikariak, zinegotzi batek eta alkateak osatutako
talde motorra aritu zen uneoro koordinaketa lanetan. Horretarako,
saio parte hartzaile bakoitzaren aurretik bilera egin zen saioa eta
prozesuaren nondik norakoak zehazteko.

Saio bakoitzean bataz beste 12 pertsona egon ziren, proiektuarekiko
interes handia sumatu zen eta ondorioz parte hartzaileen arteko
giroa ere oso ona izan zen. Hasieran batean parte-hartze kopurua
altuagoa espero bazen ere, kualitatiboki parte hartze saioak oso
emankorrak eta positiboak izan ziren.
Emaitza teknikoei dagokionez, hasierako espektatibak guztiz bete
ziren, prozesuaren bukaeran definituta eduki behar zen proiektu
arkitektonikoa idaztea lortu baitzen.
Ikasgai modura, halaber, Usurbilgo Udalak, herritarren inplikazioa
bilatze aldera, prozesuaren aurretik, honetan inplikatu nahi diren
eragile/norbanakoekin banakako bilerak egitearen garrantzia
azpimarratu du. Lanketa hori aipatu prozesuan egin bazen ere,
oraindik ere denbora gehiago eskaintzea gaizki ez legokeela
adierazi du.

Emaitzak
Gazteekin eta adinekoekin garatu zen parte-hartze prozesuan,
proiektuaren nondik norakoak zehaztu ziren. Emaitza nagusiak
informazio eta irudi panel desberdinetan bildu ziren, baita
etorkizuneko etxebizitza berri hau nolakoa izango den erakusten
duen bideo batean ere. Guztia Sutegiko erakusketa aretoan jarri
zen ikusgai.
Emaitza zehatzei dagokienean, prozesu honen bitartez Txirikorda
proiektuaren ezaugarriak, sarrera baldintzak (gazteenak eta
adinekoenak), etxebizitzen ezaugarriak (solairuka) komunitatean
bizitzeko konpromisoak, antolaketa guneak, elkarbizitzarako
arauak, kontsumo kolektiboak eta kanpora begirako jarduerak
definitu eta zehaztu ziren.

Prozesuaren nondik-norakoak
Proiektua modu egokian abiatzeko, aurre-lanketa fase bat
egin zen. Fase horretan 5 elkarrizketa eta 2 aurkezpen sektorial
(gazteekin eta adin nagusikoekin) egin ziren.

Gauzak horrela, helburuen betetze maila oso altua izan
zen. Herritarrak proiektuan inplikatzea lortu zen batetik eta
proiektua era integralean definitu eta proiektu arkitektonikoa
idaztea, bestetik.
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Gipuzkoako probintziaren hego-ekiaIdean dago; 340,5 km²ko lur eremua hartzen du, Urola eta Oria ibaien ur goien
eta erdibidean. Iparraldean Urola-Kostaldeko eskualdea
du muga; ipar-ekiaIdean, Tolosaldea; mendebalean, Deba
Garaia; eta hegoaldean, Araba eta Nafarroa. Urola eta Oria
ibaiek jasotzen dituzte eskualdeko urak. Beasaingo, Ordiziako
eta Lazkaoko herriguneek izan duten zabalkundearen
indarrez, hiru udal barruti horiek elkartu egin direla esan
daiteke, eta eskualdearen buru egiten duen konurbazioa
sortu. Bere eraginpean bizi dira Olaberria, Arama, Ormaiztegi,
Mutiloa, Zerain, Zegama, Segura, Idiazabal, Ataun, Zaldibia,
Gaintza, Altzaga eta Itsasondo. Zumarraga eta Urretxu ia
elkartu daudenez, halako konurbazio txiki bat sortu dute;
esan daiteke eskualdeko bigarren burua dela hori, eta bere
eraginpean bizi direla Legazpi, Gabiria, Ezkio eta Itsaso.
Komunikabideetan, eskualdeko bizkar hezurra N-I (MadrilIrun) errepidea da; Nafarroa nahiz Araba aldera lotzeko bidea
da, Arsuaran haranean zehar. Beasaindik GI-120 errepidea
abiatzen da, Nafarroarekiko lotura egiteko. Zumarraga eta
Deba Garaiarekiko lotura GI-632 errepidearen bitartez egiten
da. Zumarragatik Urola-Kostaldera jotzeko GI-631 errepidea
erabil daiteke, eta Legazpi edo Deba Garaira jotzeko, berriz,
GI-2630 errepidea. Trenbideak ere garrantzi handia izan du
eskualdearen bizitza eta egitura sendotzeko, Oriako haranetik
sartzen da Gipuzkoara trenbidea, Urolan barrena Urretxu eta
Zumarragara heltzen da, eta handik ostera Oria aldera jotzen
du, Irungo bidean Beasain eta Ordizia zeharkatuz. Abiadura
handiko trenak Goierri E-W norabidean zeharkatuko du,
gutxi gorabehera gaur egungo bidean Urretxuraino; handik
Antzuola eta Elorriora joko du, Gasteizetik eta Bilbotik datozen
adarrekin elkar lotzeko. Ezkio-Itsason bazterbide bat egiteko
asmoa dago.
Goierriko ekonomia, batez ere, metalgintzarekin lotutako
industriaren gainean dago antolatua. Lantegi handiak
kokatzen dira bertan eta horien inguruan enpresa txikiagoak
sortu dira.
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Altzaga
Altzagako 2019-2023 agintaldi plana

EKIMENAREN IZENA
Altzagako 2019-2023 agintaldi plana
HELBURUAK
Altzagako herritarrekin batera Agenda 21ean jasotakoa
lantzea, lerro estrategikoak lehenestea eta horiek aurrera
ateratzeko ekintzak definitzea.
PARTE-HARTZAILEAK
20 (7 emakumezko eta 13 gizonezko)
IRAUPENA
2019ko urritik 2020ko martxora
ALORRA
#plangintza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Altzagako Udala
TOKIA
Altzaga
BIZTANLERIA
183 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Altzagako Udalak, herritarrekin batera Agenda 21ean jasotakoa
landu, lerro estrategikoak lehenetsiz eta horiek aurrera
eramateko ekintzak definitzeko parte-hartze prozesua jarri zuen
martxan 2019an.

Emaitza

Metodologia

Herritarrek Agenda 21a, bere markoa eta ekintzak ezagutzea eta
lehenestea lortu zen. Horrez gain, herritarrek horrela eskatuta hiru
ekimenen inguruko lanketa konkretua egin zen:

Prozesuaren bitartez, halaber, Udalaren helburua zen ekintza
edo lerro bakoitzeko plangintza txiki bat osatzea. lanketaren
ondorioak kontutan izanda 2019-2023 legealdiko herri programa
osatzea eta bereziki herritarrak elkarrekin lanean jartzea, elkar
aitortzea eta kohesionatzea.

1.

Egun Altzagan dauden errekurtsoen inguruko balorazioa
(erabilera, egoera, irisgarritasuna, herrian betetzen duen
funtzioa) eta behar berrien identifikazioa.

2.

Behar berri horiek Erretoretxean asetzeko lanketa (espazio
zertarako eta nola erabili).

Altzagakoaren moduko prozesuak egiterakoan planteatutako
metodologia gakoa izaten da arrakastarako. Hori dela eta, saio
bakoitzaren prestaketa lan sakona egin zen, helburuak betetzeko
(bai operatiboak eta baita prozesuarekikoak) metodologia
eta dinamika hoberenak lehenesteko. Arreta berezia jarri zen
guztien parte-hartzea bermatzeko eta horretarako bakarkako
“interbentzioak” eta talde lana konbinatu ziren. Erabaki hartzeei
dagokionez, aurre-lanketen ondoren, osoko bilkurez baliatu ziren.

Aipatu prozesua 2019ko urria eta 2020ko martxoa bitartean garatu
zen eta aurrera eraman ahal izateko bi gune nagusi baliatu ziren:

3.

Udal Gobernuarekin elkarlanean herriko kultur dinamika
bultzatzeko taldearen sorrera.

- Proiektuaren koordinazio eta jarraipen gunea: Gune honetan
Alkatea, Zinegotzi bat eta Aholkularitza teknikoko partaide bat
egon ziren. Oro har, prozesuari lotuta 5 bilera egin ziren. Lehen
biak plangintza orokorrerako (kronograma, deialdia, etab.)
eta beste biak prozesuan zehar Udalaren gain zeuden lanak
aurreratzeko bata eta prozesua ixteko bestea.

Edozein kasutan, herritarren parte-hartzeak, hasierako hainbat
helburu birplanteatzera eraman zuen Udalak eta horrek, aldi
berean, hasierako plangintza horretan urrats bat gehiago ematera
ere.. Izan ere, herritarrek, plangintzatik exekuziora pasatzeko
eskaera egin zuten eta horri esker, herritarrak prozesuarekiko
erabat “konektatuta” mantendu ziren, eskakizun konkretuei
Udaletik erantzun zuzena eman zielako.

- Parte-hartze gunea: Herritarrekin egindako lan saioak eman
ziren espazioa, hiru lan-saio egin ziren guztira.

Era berean, azpimarratu beharra dago Altzaga momentu berezia
ari dela bizitzen, herriaren kudeaketarekiko ikuspegi ezberdinak
dituzten bi talde nagusi daudelako eta haien arteko harremanak
tenkatuta daudelako.

Prozesuaren nondik-norakoak
2016an egin zen Agenda 21etik abiatuta Altzagako Herritarrekin
Legegintzaldi Plana osatzeko partaidetzazko prozesua egin
zen 2019an.
Horretarako herritarrekin hiru lan saio egin ziren: abenduaren
14an bata, urtarrilaren 18an bestea eta otsailaren 15ean azkena.
Lan-saioak larunbat goizez egin ziren eta hiru orduko iraupena
izan zuten.
Lehen saioan Agenda 21ean jasotako lan-lerro estrategikoak
eta ekintzak errepasatu ziren. Ondorioz, parte-hartzaileek,
lan-lerro ezberdinetan, hainbat ekimen lehenetsi zituzten. Era
berean, saio berean ekimenak “martxan” jartzearen beharra
azpimarratu zen. Behar horri erantzunez, gainerako bi saioetan
ekintza/gai konkretuak landu ziren, beti ere Agenda 21aren
marko orokorraren baitan.

Prozesu honetan baina, guztiek hartu zuten parte eta giroa bereziki
zaindu zen, elkar-errespetua eta elkarlana bultzatuz. Horri jarraiki,
parte-hartzaile guztiek oso positiboki baloratu zuten prozesua,
elkarrekin lan egiteko aukera erreala eskaini zitzaielako.

Azken saioan parte-hartzaileekin baloratu ziren lan-prozesuaren
hainbat alderdi (helburuen betetze maila, parte-hartzea, giro eta
metodologia). Metodologiari dagokionez, aho batez onartu zen
erabat egokia izan zela.
Horrenbestez, Udalaren espektatibak bete eta gainditu ere egin
ziren. Hasierako helburuak birformulatu izanak (sakontze aldera)
lan gehiago ekarri zion Udalari (baita aholkularitza teknikoari ere),
baina prozesuarekiko egokiago zela ikusirik aurre egin zitzaion
gainkarga horri. Gainera, prozesu honen asebetetasun maila
altua izateak aurrerantzean egin daitezkeen prozesuekiko jarrera
baikorra lantzen lagunduko duela uste du Udalak.
Ikasgaiei dagokienez, egoerak irakurri, beharrak identifikatu
eta hauetara egokitzeko malgutasuna eta gaitasuna izatearen
garrantzia, Lanerako espazioak / giroa espresuki lantzearena,
parte-hartze prozesua eraginkorra eta erreala dela ikustaraztea
aipatzen ditu Udalak.
Erronka gisa emakume eta gizonen parte-hartze erabat parekidea
lortzea eta gaztetxoen parte-hartzea bultzatzea aipatu ditu.

Horrenbestez eta laburbilduz ondorengoa azpimarratzen du Udalak:
1.

Prozesuaren malgutasuna: Proiektuaren helburuak bete
direla bermatuz, lan-prozesua bere herritarren beharretara
egokitzeko malgutasuna izan dugu. Parte-hartze prozesuak
prozesu biziak dira eta ezinbestean izan behar dute
malgutasuna egoera ezberdinetara egokitzeko.

2.

Herrian “tentsio” egoera bat egon arren, lan prozesua egoki
eta mimoz diseinatuta elkarlanerako espazioak lortu daitezke.
Prozesu honen kasuan, herritarrak noranzko berdinean lanean
jartzea lortu dugu eta bereziki eskertu diguten zerbait izan da.
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EKIMENAREN IZENA
Araman parte-hartze komunitarioa sustatzeko prozesua
HELBURUAK
Herritarrekin parte-hartze komunitarioaren inguruko
gogoeta abiatzea, parte-hartze iraunkor bat sustatzeko
indargune eta ahultasunak identifikatzea eta herritarrekin
elkarlanean,
Araman
parte-hartze
komunitarioa
bultzatzeko plangintza txiki bat osatzea.
PARTE-HARTZAILEAK
16 (10 emakumezko eta 6 gizonezko)

Arama
Araman partehartze komunitarioa
sustatzeko prozesua
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IRAUPENA
2020ko uztailetik urrira
ALORRA
#partaidetza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Aramako Udala
TOKIA
Arama
BIZTANLERIA
204 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2020an, Aramako Udalak herritarrekin batera parte-hartze
komunitarioaren inguruko gogoeta bat egiteko prozesua abiarazi
zuen, horren bitartez, Araman parte-hartze eredu iraunkor bat
sortu eta txertatzeko.
Prozesuaren eta gogoeta horren helburua zen parte-hartze
komunitarioaz herritarrek zer ulertzen zuten elkarrekin definitzea,
Arama bezalako herri txiki batean parte-hartze komunitarioak
dituen erronkak identifikatzea eta horiei aurre egiteko estrategia
partekatuak diseinatzea, parte-hartze eredu honen lehentasunezko
lerroak identifikatzea eta horietatik abiatuta esku-hartze plangintza
errealista bat osatzea.
Gauzak horrela, prozesua 2020ko uztaila eta urria bitartean garatu
zen eta horretarako bi gune nagusi erabili ziren:
1.

2.

Proiektuaren koordinazio eta jarraipen gunea: gune honetan
Unai Galparsoro zinegotzia eta aholkularitza teknikoko
partaidea egon ziren lanean.
Herritarren parte-hartzerako guneak: hasiera batean
herritarrekin lau saio ireki egitea zegoen aurreikusia baina
osasun krisialdia dela eta, prozesu osoa berrantolatu behar
izan zuen Udalak eta saio horiek guztiak, bakar baten pean
egituratu, adin ezberdinetako herritarrentzat gune eta
dinamika bereziak sortuaz.

Prozesuaren nondik-norakoak
Osasun krisialdiaren eraginez, bi izan ziren prozesuan egindako
aldaketa nagusiak:
- Gerturatze fasea eta lanketa fasea batu egin zifren eta adin
tarte ezberdinekin egin beharreko saio guztiak egun berean
egin ziren.
- Horretarako, Udaletik lau espazio ezberdin bilatu ziren saioak
egiteko eta dinamizazio taldea ere handitu egin zen (guztira
lau dinamizatzaile egon ziren saioan).
Gauzak horrela, prozesua larunbat goiz batean eraman zen aurrera
eta saio horretan, herritarrek parte-hartze komunitarioaz hausnartu,
erronkak identifikatu eta horiei aurre egiteko proposamenak egin
zituzten. Era berean, lanketa horrek berak herritarren arteko
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harremanak lantzeko balio izan zuen, Aramarekiko atxikimendua
erdigunean jarriz.
Adinekoak, helduak, gazteak eta haurrak biltzeko saiaketa egin
zen arren, azkenean bi talde bakarrik osatu ziren, helduena eta
haurrena, alegia.
Edozein kasutan, emaitzak oso onak izan ziren. Herritarrek
lasaitasunez eta giro onean hitz eta lan egin ahala izan zuten
Araman parte-hartzea sustatzeko dauden erronken inguruan eta
gainera, Udalak, erronkak identifikatzeaz gain, horiei erantzun
konkretuak emateko proposamenak jaso zituen datorren bi
urteetarako plangintza batean.
Plangintza horrek, datozen urteetan eman beharreko pausoak
jasotzen ditu, herritarren parte-hartzea bultzatzeko ekintzei marko
orokor eta estrategiko bat emanez.
Horrez gain, haurrekin egindako lanketa bereziki aberasgarria
izan zen, subjektu aktibo bezala parte-hartu baitzuten eta horrek
ikuspegi berezia eman zion prozesuari. Edukietan, halaber,
ekarpen garrantzitsuak egin zituzten.
Gauzak horrela, prozesuari esker, herritarrak zein Udala partehartze komunitarioaren garrantziaz jabetu ziren, egungo egoeraren
diagnosi orokorra egin zuten eta aurrera begirako lan ildoak
definitu zituzten; noranzko eta estrategia adostu bat jasotzen duen
plangintza egitea lortu zuten, plangintza egingarri bat.

Ikasitakoek atalean, Udalak ondorengoak azpimarratu ditu:
- Prozesuaren malgutasunaren garrantzia, egoerak irakurri,
beharrak identifikatu eta horietara egokitzeko malgutasuna eta
gaitasuna.
- Parte-hartze garaian, komunitatean ekarpenak egiteko modu
desberdinak daudela ulertzea eta parte-hartze kontzeptuaren
irakurketa zabalagoa egitea.
- Prozesuaren diseinua mimoz eta detailera egitea. Partehartzea ez da berez ematen, diseinatu eta “probokatu” egiten
da. Horretarako ezinbestekoa da tokian tokiko errealitatera
egokitzea eta prozesua mimoz eta detailez zaintzea.
- Emaitza konkretuak lortzea: parte-hartzeko prozesua
eraginkorra eta erreala dela ikusaraztea (Aramako kasuan
plangintza bera da emaitza konkretu hori).
Gauzak horrela, etorkizunera begira ikasitako guztia aintzat hartu
beharra dagoela azpimarratu du Udalak. Parte-hartze prozesu
guztiek eragin bat uzten dute parte-hartzaileengan, beraz,
gogobetetasun maila altua uzten duen prozesuak bilatu behar
dira hurrengoetarako abiapuntu ona izateko.

Edozein kasutan eta lehen aipatu bezala, Covid-19aren
itzala presente egon zen prozesu osoan zehar, prozesuaren
berrantolaketan lehenbizi eta hainbat herritarrengan
prozesuan parte-hartzeko eragin zuen beldurrean, ondoren.
Horri erreparatuz, kuantitatiboki partaide kopuru altua ez
izan arren eta gazteen eta adinekoen parte-hartze lortu ez
arren, bertaratu zirenek kualitatiboki ekarpen esanguratsuak
egin zituzten.
Era berean, aholkularitza teknikoaren rola oso garrantzitsua
izan zen prozesuan, lan saioetarako metodologia eta dinamika
konkretuak diseinatu baitziren herriko errealitatera eta partehartzaileen interes eta gaitasunetara egokituta. Kasu honetan,
adibidez, esfortzu berezia egin zen haurren saiorako, jolasari tarte
garrantzitsua eskainiz.
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EKIMENAREN IZENA
Itsaso 2030 Plan Estrategikoa
HELBURUAK
Ikusmira
epe-luzera
jartzen
duen
plangintza
estrategikoaren beharraz jabetuta, herritarren partehartzearen bitartez Itsasok, 2030 urtean nolako herria
izan nahi duen zehaztea eta hori gauzatzeko eman
beharreko pausoak ezartzea.
PARTE-HARTZAILEAK
41 (21 emakumezko eta 20 gizonezko)

Itsaso
Itsaso
2030 Plan
Estrategikoa

IRAUPENA
2019 urtea
ALORRA
#plangintza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Itsasoko Udala
TOKIA
Itsaso
BIZTANLERIA
634 biztanle (Ezkio-Itsaso)

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Itsasoko udalerriak argi du bere etorkizuneko ibilbidea era
kolektiboan definitzeko asmoa. Ikusmira epe-luzera jartzen
duen plangintza estrategikoaren beharraz jabetuta, Itsasok,
2030 urtean herritarren parte-hartzearen bitartez nolako herria
izan nahi duen zehazteko eta hori gauzatzeko eman beharreko
pausoak ezartzeko parte-hartze prozesua abiarazi zuen Udalak
2019. Urtean.
Gauzak horrela, 2030. urtea jomuga izanik Udalaren helburua zen
Itsaso 2030 Plan Estrategikoa idaztea, herritarren parte-hartzea
dinamizatzea eta herri sentimena indartzea, haur, nerabe eta
gazteak proiektuaren ardatzean ipintzea (herriaren etorkizun
gisa ulertuta) eta 3 alorretan gauzatu beharreko proiektuen eta
egin beharreko inbertsioen kronograma osatzea: hirigintza eta
azpiegiturak, ekonomia eta enplegua eta herri bizitza.
Prozesuaren nondik-norakoak
Herri batzarra

Herri
ordezkarien
batzordea

Bigarren fasea:
Herri ordezkarien batzordea eta gaikako lantaldeak

Plan Estrategikoa osatzeko lehen urratsa herritarrak informatzea
izan zen. Horretarako, Herri Batzarraz baliatu zen Udala. Aipatu
batzarra 2019ko ekainaren 8an egin zen eta bertan proiektuaren
nondik norakoak azaldu eta zalantzak argitzeaz gain, herriaren
egoera ezagutzeko eta herritarren beharrak identifikatzeko
baliotsua izan zen, baita herritarren partaidetza ziurtatzeko ere.
Herri Batzarrean, halaber, gai batzuen inguruan gogoeta egin zen.

Bigarren fasea lehentasunen identifikaziora zuzendurik egon
zen. Urrats horrek, beraz, herriak etorkizunerako irudikatzen
duen ikuspegia definitu, seinalatutako erronkak gainditu eta
azpimarratutako helburuak betearazteko jarraitu beharreko bideorria markatzea zuen xede.

Herritar bakoitzak 6 gometsa jaso zituen, 3 urdin eta 3 gorri, eta
horiek erabili behar izan zituen aurrez identifikatutako edota
eurek proposatutako gai edo beharrei lehentasunak ezartzeko.
Herritar bakoitzak, kolore urdinarekin identifikatu behar izan zituen
herriarentzat garrantzitsuak diren gaiak; eta kolore gorriarekin,
aldiz, norbanako gisa lehenetsiko lituzkeenak.
Iritzia jasotzeaz gain, prozesuaren lehendabiziko kontrastea
izan zen Herri Batzarra, proposatutako dinamikak egokiak zirela
bermatzeko edota lanketaren azkeneko zuzenketak egiteko.

Herri
galdetegia

Lan taldeak

Lehen fasea:
Herri Batzarra eta inkesta

Siadeco

Irakurketa

Testuingurua

Ikuspegia
Norabidea
Erronkak

Lerro estrategikoak
Jarduerak
Ekintza plana

Itsaso 2030 Plan estrategikoa
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Behin herritarrak informatuta, Udalak inkesta bat zabaldu zuen
herritarren artean haien iritzia jasotzeko. Inkesta izan zen lanketa
partekatua egiteko lehenengo tresna. Uztailean zehar bete zuten
aipatu dokumentua 16 urtetik gorako itsasoarrek; guztira 138
inkesta igorri ziren eta 113 erantzun jaso ziren, hau da, herritarren
%81,9ak bete zuen.
Galdera itxiek zein irekiek osatu zuten inkesta hori, eta ondorengo
gai orokorren inguruan iritzia eman zuten bete zutenek: norberaren
egoera eta bizi-baldintzekiko asebetetze-maila; udalerriarekiko
asebetetze-maila; udalerriak bete beharreko lehentasunak;
hirigintza-, etxebizitza- eta azpiegiturapolitika; tokiko ekonomia
eta enplegua; herri bizitza, herritarrei zuzenduriko zerbitzuak eta
zerbitzu sozio-komunitarioak.
Amaitzeko, prozesu parte-hartzailearekin jarraitzeko osatu ziren
lantaldeen berri eman zitzaien inkestatuei, baita horietan partehartzeko interesa izango luketen galdetu ere. Guztira 42 herritar
(inkestatuen % 37) izan ziren ondorengo faseetan parte hartzeko
interesa adierazi zuten herritarrak.

Prozesu parte-hartzailea era egokienean bideratzeko, auzo eta
belaunaldi ezberdinetako herritarrengana jo zen. Gainera, gai
zehatzetako teknikari-arduradunen eta tokiko administrazioaren
lekuko diren udal batzordeko ordezkarien partaidetza ere
bermatu zen. Gidaritza teknikoa, aldiz, Siadecoko teknikarien
esku egon zen prozesu osoan zehar.
Gauzak horrela, bigarren faseari hasiera emateko, bilera bat egin
zen Itsasoko Udal Batzordearekin helburu bikoitzarekin:
- Hurrengo 10 urteetan Itsasok herri bezala estrategikoki
landu behar dituen 3 arlo operatiboak zeintzuk ziren
jakinaraztea, eta horien inguruan herritarren lehentasunak
zeintzuk ziren partekatzea.
- Horiek kontrastatu eta hurrengo urratsak definitzea.
Gauzak horrela, hiru lantalde eratzea erabaki zen: Hirigintza eta
etxebizitza-politika, Enplegua eta tokiko ekonomia, eta Herri
bizitza. Lantaldeekin gaikako batzarren bitartez egin zen lan; arlo
bakoitzeko bina lan-saio burutu ziren: lehenengo saioak 2019ko
irailaren 18 eta 19an egin ziren; eta bigarrenak, aldiz, 2019ko
urriaren 16 eta 17an.
Horrez gain, 8 eta 30 urte bitarteko gazteekin lanketa transbertsala
egin zen; adinaren araberako bi saio egin ziren 2019ko azaroaren
8an: 8 eta 15 urte bitarteko gazteekin bat, eta 16 eta 30 urte bitarteko
gazteekin bestea. Lantalde horiek gazteak ahalduntzeko, euren
herriaren etorkizunaren planifikazioaren partaide egiteko eta
gobernantza eredu ireki bati bidea zabaltzeko beharrei erantzuten
zion eta saio horietan lorturiko emaitzak izan ziren, hain zuzen
ere, herriaren etorkizunari buruzko ikuspegi integrala eratu eta
gida-lerroak ezartzeko tresna nagusia.
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Lanketa horren guztiaren emaitza gisa, Itsasoko 2030 Plan
Estrategikoa osatu zen, hain zuzen, itsasoarrek irudikatzen duten
etorkizuneko herria definitzen duen Plan Estrategikoa, baita
horretarako egin beharreko bidea eta eman beharreko urratsak
jasotzen dituena ere.

Ikasgai modura, Udalak azpimarratu du Itsasoren idiosinkrasian
beti egon dela parte-hartze bitartez gauzatutako gobernantza
aurrera eramatea. Prozesu honetarako, baina, parte-hartze hori
egituratu beharra zegoela ohartu zen Udala, lortu nahi ziren asmo
handiko helburuek egituraketa lanketa bat behar zutelako.

Ildo horretan, herritarrek amankomunean egindako gogoeta
oinarri hartuta, Plan Estrategikoak 2020. eta 2030. urteen artean
Udalak jarraituko duen jardunbidearen gidalerroak ezartzen ditu.
Hori horrela, Udalak aurrerantzean harturiko edozein erabaki,
plan horretan identifikatzen den norabide estrategikoari jarraituz
egingo da; Udalaren ekintzen eta herriak definituriko jomugaren
arteko koherentzia bermatzeko tresna da.
Era berean, hainbat alorretan aurrera eraman beharreko politika
eta inbertsioak definitu ziren Plan Estrategikoa gauzatzen
zuen txostenean. Inbertsio horiek, halaber, kronograma baten
pean jaso ziren eta udal aurrekontuetan jaso beharko luketen
finantziazioa ere zehaztu zen, Udalaren egoera ekonomikoaren
egonkortasuna bermatzeko.
Laburbilduz, prozesuaren bitartez, Plan Estrategikoa osatzeaz
haratago, ondorengo emaitzak lortu ziren:
- Irudikatutako herriaren defizientziak eta egin beharrekoak
argitara ateratzea.
- Etorkizuna bermatzeko gutxiengo biztanleria baten
beharrak nabarmentzea.
- Auzo desberdinen bizi iraupena bermatzeko politikak martxan
jarri behar direla nabarmentzea.
- Bizilekua erakargarri bihurtu behar dela ohartzea, gazteak
bertan gelditu eta kanpokoak erakartzeko.
Gauzak horrela, Udalak hasieran markatutako helburu guztiak
bete zituen. Parte-hartzea oso altua izan zen; herritarren ia
%80aren inplikazioa lortu zen hasierako inkestan eta hain
zuzen inkesta hori izan zenez ondorengo pausoetan landu zen
informazioa herritar gehiengoaren ikuspuntuak jaso zirela esan
daiteke, eta hori da, hain zuzen, prozesu honek emandako
emaitza onenetarikoa.
Horrekin batera, herriko haur eta gazteek haien ikuspuntua
emateko aukera ere izan zuten eta beren iritziak kontuan hartu
ziren aipatu plana osatzeko.
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EKIMENAREN IZENA
Itsasondon gimnasio ekipamenduaren inguruko
partaidetza prozesua
HELBURUAK
Herritarren prozesu parte-hartzaile baten laguntzaz
Itsasondon gimnasio txiki bat antolatzea, dagokion kirol
begiralearekin.
PARTE-HARTZAILEAK
14 (9 emakumezko eta 5 gizonezko)
IRAUPENA
2019ko apirilaren 1etik abenduaren 10era

Itsasondo
Itsasondon gimnasio ekipamenduaren
inguruko partaidetza prozesua
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ALORRA
#azpiegiturak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Itsasondoko Udala
TOKIA
Itsasondo
BIZTANLERIA
728 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019. urtean, herritarren partaidetzarekin batera gimnasio
txiki bat antolatzeko partaidetza prozesu bat abiarazi zuen
Itsasondoko Udalak.
Partaidetza prozesu hau aurrera eraman ahal izateko bi gune
nagusi baliatu ziren:
1.

2.

Proiektuaren koordinazio eta jarraipen gunea: Gune honetan
Alkatea, Zinegotzi bat eta Aholkularitza teknikoko partaide
bat egon ziren.
Herri bizitza foroan prozesuaren inguruko 5 bilera parte
hartzaile egin ziren herriko eragile ezberdinekin.

Prozesuaren nondik-norakoak
Apirilaren 10ean proiektuaren buruzko prozesua hasi zenean,
Herri Bizitza foroan aurkeztu zen proiektua eta parte-hartzaileek
ondorengo galderei erantzun behar izan zien:
a.

Itsasondon beharrezkoa al da Gimnasio bat?

b. Erantzuna baiezkoa bada, non beharko litzateke gimnasioa?
Gaur egun udalak udaletxean bertan lokal bat badu baina
egokia ote den eta beste zein aukera dauden aztertu
beharko litzatezke.
c.

Zein makina jarri beharko lirateke gimnasio honetan.

d. Gimnasioaren araudia eta funtzionamendua
Erantzuna baiezkoa izan zen, horrenbestez, bilera horretan
bertan herrian egon zitezkeen aukera ezberdinak aztertu ziren.
Udal teknikaria proposamen ezberdinak sakonago aztertzekotan
geratu zen.

Ekainaren 5eko bileran erositako zenbait materialen berri eman
zen eta uztailaren 10ean, Udal arkitektoak pilotalekuko zorua
margotzeko proposamena aurkeztu zuen. Foroak proposamena
onartu zuen eta prozesu honi esker, Itsasondon gaur egun
herritarrek erabakitako gune bat dago gimnasio gisa martxan.
Emaitzak
Hasieran jarritako helburuak bete ziren, kirol ekipamendu baten
beharraren inguruko gogoeta egin, ekipamendua diseinatu
eta gauzatzea, alegia. Asistentzia nahiko egonkorra izan zen, 10
lagunetik gora elkartu ziren orokorrean. Parte-hartze giroa lasaia
eta partaidetza handikoa izan zen, gaia liskartsua ez izateak ere
lagundu baitzuen.
Bileretara talde eragileak dokumentazioa eta gaia teknikoki
landuta eraman zuen, ez partaidetza mugatzeko asmoarekin,
partaidetza lantaldeak erabakiak hartzeko orduan informazio
osatu eta bideragarria izateko baizik. Horrela prozesua azkartu eta
taldeak emaitzak gauzatzen ikusi ahal izan zituen.
Prozesua beraz, positiboki baloratzen du Udalak. Bi egitura nagusi
baliatu zituen: koordinazio eta jarraipen orokorrerako gunea eta
herritarren gunea. Bi espazioek oso ondo funtzionatu zuten,
eraginkorrak eta atseginak izan ziren. Komunikazioari dagokionez,
komunikazio zuzena, argia eta gardentasuna lehenetsi ziren eta
talde eragile eta partaideen arteko koordinazioa zuzena izan zen.
Horri esker Udalak kirol ekipamendu bat gauzatzea lortu zuen eta
partaideek beraien ekarpenak gauzatuta ikusi zituzten, beraien
espektatibak asebetez.
Ikasgai modura, parte-hartze prozesuak ondo diseinatu eta gauzatzen
direnean emaitza onak lortzen direla azpimarratu du Udalak.

Maiatzaren 8an Herri Bizitza foroa elkartu zen berriro eta
herrian dauden gimnasia aukera ezberdinak eta hauen
bideragarritasuna ikusirik ondorengoa erabaki zuen:
herrigunean berritu den pilotalekuak beste kirol ezberdinak
burutzeko aukera eskaintzen zuela eta bertan gimnasio baten
erabilerak burutzeko aukera bazegoela.
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EKIMENAREN IZENA
Legazpi ttipi ttapa
HELBURUAK
Herritarrengan ohitura osasungarriak sustatzea eta
adinekoei eta desgaitasuna duten pertsonei astean
behin ibilaldi osasungarriak eta sozializazio-baliabideak
eskaintzea.
PARTE-HARTZAILEAK
50 (30 emakumezko eta 20 gizonezko)
ALORRA
#ongizatea

Legazpi
Legazpi ttipi ttapa
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ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Legazpiko Udala
TOKIA
Legazpi
BIZTANLERIA
8.409 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019an, Legazpiko Udalak Legazpi ttipi ttapa ekimena jarri zuen
martxan, herritarren artean ohitura osasungarriak sustatzeko.
Ekimenaren bitartez, astean behin ibilaldi osasungarriak eskaintzen
dizkie adinekoei eta desgaitasuna duten pertsonei.
Era berean, ekimen horren bidez, Legazpiko Udalak sozializaziobaliabideak eskaini nahi zizkion kolektibo horri, baita haien partehartze aktiboa sustatu ere.
Legazpi ttipi ttapa bidez, herrian zehar hiru ibilbide ezberdin
eskaintzen zaizkie parte-hartzaileei. Gaur egun, eta prozesu honen
ondorioz, ekimenak martxan jarraitzen du, Udalaren hitzetan,
elkarte eta norbanako gehiago parte hartzera animatzeke oraindik.
Hala ere, helburuak erabat bete ziren, ekimena martxan jartzeaz
gain jarduera mantentzea lortu baita. Halaber, hilero bilerak egiten
dira ebaluazioa egiteko.
Ikasgai gisa, taldean lan egin eta hausnarketa-jardunaldi oso
emankorrak egin direla nabarmendu du Udalak.
Etorkizunerako erronka gisa, halaber, egungo ibilbideetarako
aukera erakargarriak bilatzea, ikastetxeei parte harraraztea,
pertsona gehiago erakartzeko ekimena erakargarri egitea eta
eguraldi txarreko egunetarako aukerak bilatzea planteatzen du.
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EKIMENAREN IZENA
2019 urtean Legazpiko Agenda 21eko herritarren Foroa
dinamizatzea
HELBURUAK
Herritarren parte-hartzea bultzatzea jasangarritasunaren
bidean aurrerapausoak emateko.
PARTE-HARTZAILEAK
29 (15 emakumezko eta 14 gizonezko)
IRAUPENA
2019

Legazpi
2019 urtean Legazpiko Agenda 21eko
herritarren Foroa dinamizatzea
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ALORRA
#jasangarritasuna
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Legazpiko Udala
TOKIA
Legazpi
BIZTANLERIA
8.409 biztanle
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EKIMENAREN AZALPENA
Legazpiko Udalak jasangarritasunaren alde duen konpromisoari
jarraiki,
2019an
abiarazitako
parte-hartze
prozesuaren
helburua zen, hain zuzen, herritarren parte-hartzea bultzatzea
jasangarritasunaren bidean aurrerapausoak ematen jarraitzeko.
Era berean, Udalaren asmoa izan zen Legazpirako estrategikoak
ziren gaiak herritarren parte-hartzearekin aberastea.

foroetan, horietatik %51 emakumezkoak. Guztira 192 lagunek hartu
zuten parte.
Ildo beretik, aholkularitza teknikoari balorazio oso positiboa egin
dio Udalak, funtsezkoa izan baitzen bilerak ondo prestatzeko,
metodologia egokiak erabiltzeko, bilerak ondo garatzeko eta
aztertutako gai eta proposamen guztiak akta fidagarri eta
erakargarri batean jasotzeko.

Horretarako, 2019an zehar Agenda 21eko Foroaren baitan egindako
bileretan, ondorengo gaiak landu ziren:

Ikasgai modura, bilera bakoitzean herritarrok eta udalak, elkarrekin,
kalitatezko parte hartzea jorratzen ikasten dutela adierazi du Udalak
eta erronka gisa, Legazpi Klima 2030 estrategia berriaren ekintzak
gauzatzea, Udal zerbitzu guztiak inplikatzea eta hausnarketa
prozesutik irtendako proposamenak 2020ko urtarriletik aurrera
ezartzea aipatu ditu.

- Itxaropen auzorako igogailua.
- Trantsizio energetikoa.
- Elikadura, osasuna eta baserria.
- Legazpi, erabilera bakarreko plastikorik gabeko herria.
- San Ignazio- Good Local Adap: Europako LIFE proiektua da,
auzoa klima aldaketara egokitzeko. Bi bilera egin ziren obra
proiektua garatzeko.
Horrez gain hausnarketa bilera bat egin zen alkatea eta zinegotziekin
Foroaren egoera aztertzeko eta hobekuntzak proposatzeko.
Emaitzak
Guztira lau bilera egin ziren udaletxeko Batzar Aretoan eta beste bi,
gaiak horrela eskatuta, San Ignazioko eskola zaharreko Buskabaso
auzo elkarteko lokalean.
Bilera horien emaitza gisa, Klima Aldaketako egokitze obra
kontrastatu zen auzokide eta gainerako herritarrekin. Gaur egun
obra proiektua bukatuta dago eta obra laster lizitatuko da. Era
berean, Eskola Agenda 21eko batxilergoko ikasleekin urtero
Udalak partekatzen duen bilera mantentzen eta indartzen
saiatu zen eta horrez gain baserritar gazteak ere inplikatu zituen
Udalak prozesuan.
Era berean, Foroaren inguruan hausnarketa saioa ere egin zen. Izan
ere, Legazpiko Agenda 21 Foroak 2001. urtean abiatu zuen bere
ibilbidea eta orduz geroztik 18 urte pasa dira eta aldiro egin izan den
bezala, legegintzaldi hasieran egoki ikusi zen bere bilakaera eta
eboluzioaren inguruko hausnarketa bat egitea. Gizartea etengabe
mugimenduan badago, Foroari ere eboluzionatzea dagokio.

Helburu horrekin, eta Foroaren sustatzailea Legazpiko Udala
izanik, lehenik barru mailan 2 gogoeta-saio egin ziren, Prometea
lantaldearen laguntzarekin: lehena, 2019ko irailaren 20an, gaur
egun Legazpiko Agenda 21 Foroaren ardura politiko eta tekniko
zuzena duten Koldobike Olabide alkatea, eta Inma Hernandez
teknikariarekin eta bigarrena, 2019ko urriaren 15ean, Udal gobernua
osatzen duten talde politiko desberdinetako ordezkariekin.
Bertako ondorioak foro kideekin partekatu ziren ondoren eta
emaitza gisa ondorengoak nagusitu ziren:
- Izen aldaketa: aurrerantzean Agenda 2030 Foroa izango da).
- Lana eta familia bateragarri egiteko ordutegi aldaketa: 17:30 19:00 bitartean.
- Urtero erronka kolektibo bat ezartzea: aurten erabilera bateko
plastikoa murriztea.
- Foro bakoitzaren ondoren Urola Telebistan laburpen bat egitea.
Helburuen betetze maila, beraz, erabatekoa izan zen. Giroa oso
atsegina izan zen eta bataz beste 32 pertsonek hartu zuten parte
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Mutiloa
2020-2030 Plan Estrategikoa,
Agenda 21 berrikuspena eta
ODSekin lerrokatzea

EKIMENAREN IZENA
Mutiloako 2020-2030 Plan Estrategikoa, Agenda 21
berrikuspena eta ODSekin lerrokatzea
HELBURUAK
Mutiloarako herriaren Plan Estrategikoa egitea.
Proiektuaren berri herritarren artean zabaltzea eta parte
hartzera gonbidatzea.
PARTE-HARTZAILEAK
55 (31 emakumezko eta 24 gizonezko)
IRAUPENA
2019/07/15 - 2020/03/15
ALORRA
#plangintza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Mutiloako Udala
TOKIA
Mutiloa
BIZTANLERIA
255 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019an, Mutiloako Udalak Mutiloako 2020-2030 Plan
Estrategikoa herritarrekin batera osatzeko partaidetza prozesua
abiarazi zuen.
“Bizi Mutiloa” lelopean prozesuaren helburua zen etorkizuneko
Mutiloa eraikitzen jarraitzeko herritarren iritzi eta ekarpenak
jasotzea. Bide horretan, Udalaren nahia zen Mutiloako
bizilagunek herrian zer nahi ez zuten, zer mantendu nahi zuten
eta zein proiektu edo erronka berri nahi zituzten identifikatzea.
Era berean, erronka eta ideiak horiek multzokatu eta erronka
bakoitzerako ekintzak zerrendatzea helburu zuen Udalak,
datozen 10 urtetarako ekintzei lehentasuna emateko. Eta
guzti horretan, halaber, gazteak inplikatu nahi izan zituen, hain
ikuspuntu eta ikuspegia jasotzeko.
Aipatu prozesua 2019ko uztailean hasi eta 2020ko udaberrian
amaitu zen eta guztira lau saio ireki egin ziren.
Lehen lan saioan, herriko diagnosia egin zen eta horretarako,
parte-hartzaileek ondorengo galderak erantzun behar izan
zituzten:
- Zer utzi behar dugu albo batera Mutiloan, lagungarri
ez delako?

Saio horiei esker, herritarrekin etorkizunean zer nolako Mutiloa
nahi zuten irudikatu, hori lortzeko erronkak definitu eta erronka
horiek gauzatzeko ekintzak finkatu eta lehenetsi ziren, Mutiloa
2020-2030 Plan Estrategikoa sortuz.
Erabilitako metodologia parte hartzailea eta erabat irekia izan
zen. Herri Batzarretan herritarren kezkak eta zalantzak argitu
ziren eta inoiz baino argiago esan daiteke prozesua “terrenoan”
bertan egin zela. Gazteen partaidetzari dagokionean, haien
inplikazioa sustatzeko banakako gonbidapenak egin ziren.
Gauzak horrela, prozesua aberatsa izan zen eta herritarren eta
Udalaren arteko komunikazioa errazteko oso baliagarria izan
zen. Era berean, Plan Estrategikoa osatzeko bidean herritarrei
elkarrengandik ikasteko aukera paregabea eskaini zien Udalak
eta horri lotuta, hein handi batean adostasuna ere lortu zen.
Helburuen betetze maila, beraz, handia izan zen. Prozesuan
2020an bukatu zen, nahiz eta, Udala eta Birzitek enpresaren
arteko azken bilera egiteke dagoen oraindik, Covid-19ak
eraginda atzeratu egin behar izan baitzen.
Ikasgai modura, komunikazioaren garrantzia aipatu du Udalak.

- Zer mantendu behar dugu, funtzionatzen duelako?
- Eta zer berria gehitu?
Horrekin batera, Udalak parte-hartze prozesuan zehar
ekarpenak egiteko aukera ere zabaldu zuen udal webgunean.
Guzti horri esker, parte-hartzea oso aberatsa izan zen, ia 60
lagunek hartu zuten parte eta 300 ekarpen baino gehiago
jaso zituen Udalak. Prozesua, beraz, positiboki baloratu du,
baina are positiboagoak izan ziren prozesutik ateratako ideiak,
proiektuak, iritziak eta ekarpenak.
Lehen lan saio horretatik jasotako ideiak multzokatu ostean,
beste hiru saio egin zituen Udalak herritarrekin:
1.

Ideietatik ekintzetara lan saio, abenduaren 14an.

2.

Zer diote gazteek lan saioa, abenduaren 23an.

3.

Azken lan saioa, urtarrilaren 18an.
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EKIMENAREN IZENA
Buztuntza auzoko birsorkuntza eta berrurbanizazioa
egiteko partaidetza prozesua
HELBURUAK
Buztuntza auzoko birsorkuntza eta berrurbanizazio
prozesuari buruzko iritziak eta proposamenak jasotzea,
gaur egungo bere egoera eta ezaugarrietatik abiatuta
eta Udalaren eta Ordiziako bizilagunen baldintzak
aintzat hartuta.
PARTE-HARTZAILEAK
181 (86 emakumezko eta 95 gizonezko)
IRAUPENA
2019/03 - 2020/02

Ordizia
Buztuntza auzoko birsorkuntza eta
berrurbanizazioa egiteko prozesua

ALORRA
#hirigintza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Ordiziako Udala
TOKIA
Ordizia
BIZTANLERIA
10.070 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019an, Ordiziako Udalak, Hondakin Mahaiaren jarraipena egiteko
partaidetza prozesuaz haratago, Buztuntza auzoko birsorkuntza
eta berrurbanizazioa egiteko partaidetza prozesua abiarazi zuen.
Helburua zen aipatu proiektua aurrera eramateko herritarren
iritziak eta proposamenak jasotzea, momentuko egoera eta
ezaugarrietatik abiatuta eta Udalaren eta Ordiziako bizilagunen
baldintzak aintzat hartuta.

- Kale-inkestak: lagin adierazgarri bati eginiko kale inkestak,
esku hartze estrategien inguruko iritzia jasotzeko.
Bestalde, proiektua koordinatzen ibili ziren eragile ezberdinen
arteko koordinazio maila osatu zen, hots: Ordiziako Alkatea, Udal
Arkitektoa, Estudio.K arkitektura estudioa eta TIPI GARA partehartzean aditua den enpresa.

Ildo horretan, prozesuaren bitartez Udalaren helburu ziren:

Prozesuaren nondik-norakoak

- Birgaitze urbanorako proiektuaren espazio zehatzen erabileren
inguruan hausnartu eta sakontzea.

Ordiziako Buztuntza auzoan garatutako parte-hartze prozesuak
hurrengo ekintzen bitartez azaldu daiteke:

- Auzoaren espazio publikoaren hobekuntza orokorra
bermatuko duten proposamen batzuk sortzea.

1.

8. Itxiera bilera: proiektuaren behin betiko edukiak aurkezteko
auzo bilera antolatu zen, auzotarrei azken itzulera egin eta
prozesua ixteko.
Emaitzei dagokienez, bukaerako emaitza bat zehaztu zen arren,
prozesuan zehar bitarteko emaitzak gauzatu ziren lan kolektiboa
pausoz pauso zehaztu eta ixten joateko.
Bukaerako emaitza: Buztuntza auzorako birsorkuntza eta
berrurbanizazio proiektu elkar-sortua, Buztuntzako bizilagunen,
Estudio.k arkitektura estudioaren eta Ordiziako Udalaren arteko
elkarlanaren fruitu izan dena.

Informazio bilera: Urbanizazio Proiektu Integralaren eta parte
hartze prozesuaren inguruko informazioa eman zen eta
dudak argitu ziren.

Bitarteko emaitzak
- Auzoaren egungo egoeraren diagnostiko konpartitua,
auzoaren beharrak eta indarrak zehaztu zituena.

- Auzoko biztanleen ahalik eta kopuru handiena erakartzea,
parte-hartze kanal eta modu askotarikoak eskainiz.

2.

Sakoneko elkarrizketak: 5 sakoneko elkarrizketa gauzatu
ziren, auzoko bizilagun eta elkarteekin.

- Parte-hartzearen inguruan esperientzia positiboa sortzea,
parte-hartzerako kultura indartzeko gai dena.

- Auzotarren kontrastatutako eta lehenetsitako esku-hartze
estrategien zerrenda.

3.

Kale ibilbidea: Auzoko kaleetatik ibilbide bat antolatu zen,
Buztuntzako espazio kuttunak eta hobetu beharrekoak
identifikatzeko.

Era berean parte-hartze prozesuaren emaitza
Berrurbanizazio Planaren edukien azalpena jaso zen:

4.

Online galdetegia: diagnosi lantegiaren gehigarri bezala,
galdetegi labur bat zabaldu zen sareen bitartez Buztuntzako
espazio kuttunak eta hobetu beharrekoak identifikatzeko.

- Orokorrean, kaleen diseinu zaharkitua eta egun kotxeekiko
duten lehenestea kolokan jarri zen proiektu berrian.
Oinezkoak diseinu berriaren zentroan jarri ziren eta hirigintza
barneratzailearen ikuspegia txertatu zen.

5.

Proposamen lantegia: Etorkizuneko kaleen formari buruzko
iritziak, desirak, beharrak eta lehentasunak landu ziren.
Tailer honetatik eratorritako informazioarekin esku-hartzeko
estrategiak zehaztu ziren eta estrategia horien inguruko
galdetegia prestatu zen.

- Erantzunkidetasuna, belaunaldiartekotasuna, aniztasuna eta
berdintasuna lantzea.
Parte-hartzea gauzatzeko gune eta egitura askotarikoak jarri
ziren martxan:
- Informazio bilera presentzialak: prozesuaren berri emateko, egon
litezkeen dudak argitzeko eta iradokizunak jasotzeko saioa.
- Informazio esku-orriaren buzoi-bidalketa: prozesuaren
testuingurua, helburuak, eta ekintzak azaltzen dituen eskuorriaren bidalketa Buztuntzako etxe guztietara.
- Elkar-sorkuntza saio presentzialak: auzokideen artean diagnosi
konpartitua osatzeko eta esku-hartze proposamenak egiteko saioak.

6. Kale inkestak: estatistikaren alorrean aditu den enpresak
auzoko lagin adierazgarria zehaztu eta 100 kale inkesta
burutu zituen, esku-hartze estrategien inguruko balorazioa
eta lehenestea ezagutzeko.

- Sakoneko elkarrizketak: auzoko eragile klabeei egindako
elkarrizketak, auzoaren izaera eta egoera ezagutzeko baliatu direnak.

7.

- Online galdetegia: diagnostikoa osatzeko herritar orori
bideratutako galdetegia
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Informazio bilera: kale inkestetatik jasotakoa aintzat hartuta,
Estudio.K arkitektura estudioak proiektuaren behin behineko
proposamena marraztu zuen eta auzo-bilera batean aurkeztu
zuen auzokideen ekarpenak jasotzeko.

izan

zen

- Espaloien zabaleren eta loturen birplanteamendua egin zen,
zabalerak handituz eta azken urteetan sortu ziren zeharkako
ibilbide berriak aintzat hartuz.
- Irisgarritasunari dagokionez, egungo kota aldaketak saihesteko
espaloien moldaketa egin zen, eta Oria errekako pasealekuan
dauden eskaileren oztopoa konpontzeko malda berri bat
aurreikusi zen.
- Zenbait gune oinezko egitea erabaki zen, kotxe aparkalekuei
lekua eman ordez oinezko zirkulazioa lehenesteko.
- Plaza eta egoteko tokien diseinua berrikusi zen, kale altzariak
berritzeko aurreikuspena eginez eta egun ez dauden tokietan
eserlekuak jarriz. Eserlekuen kokapena harreman-espazioak
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sustatzeko eta mugikortasun mugatua duten pertsonei
ibilbideak errazteko logikarekin birpentsatu zen.
- Bidegorriaren trazadura marraztu zen auzoan zehar,
eskolarako mugikortasun tresna bezala pentsatuz.

Ikasketa nagusi gisa, Udalak administrazio eta herriarekin
erlazionatzeko modu berriak azpimarratu ditu, konfiantzazko
esparruak sortu eta zainduz gero, gauzak modu ezberdinean
emaitza hobeekin egiteko aukerak daudela adieraziz.

Gauzak horrela, helburuen betetze maila altua izan zen. Auzoaren
inguruko hausnarketa kolektiboa gauzatu zen, ahots ezberdinak
jasoz eta behar ezberdinak dituzten kolektiboak prozesuaren
parte eginez. Hausnarketak proposamen konkretuetan gauzatu
ziren: esku hartze estrategia zirenak behin betiko plan bihurtu
ziren auzotarren kontsentsua pausoz pauso eraikiz.
Era berean, parte-hartzerako kanal askotarikoak jarri ziren martxan,
binkulazio maila ezberdina ahalbidetu zutenak (informazioa,
proposamenak egitea, elkar-sorkuntza, balorazioa etab.); eta
parte hartzeko modu ezberdinak posible egin zituztenak (online,
saio presentzialak, elkarrizketak, galdetegiak kalean etab).
Ikuspegi barneratzailea maila ezberdinetan izan zen kontuan:
informazioa emateko hizkuntza eta kanaletan, parte-hartze
dinamiketan eta hirigintzaren ikuspegi eta edukietan baita.
Hala eta guztiz ere, prozesuaren epeak ez ziren aurreikusitakoarekin
bat etorri. Izan ere, parte-hartzea prozesu urbanistikoetan
txertatzean, atzeratzeko arriskua hartzen da beti, horietan prozesu
geldoak izan ohi baitira.
Parte-hartzaile kopuruari erreferentzia eginez, auzo mailako
proiektua izanik, asistentzia nahikoa egon zen. Bileretara
elkarteetako kideak etortzeaz gain, auzokideak beraien izenean
ere hurbildu ziren eta giroa atsegina izan zen. Auzokideak pozik
gelditu ziren beraien hitza eta beharrak aintzat hartu zirela ikusita.
Izan ere, auzoaren berrikuntza aspaldiko beharra da Buztuntzan.
Lan metodologiei dagokienez, dinamika errez baina
esanguratsuak baliatu ziren: diagnostikoa osatzean kale ibilbideak
eta eztabaida momentuak konbinatu ziren elkarguneak sortu eta
iritziak partekatzeko.
Bestalde, sakoneko elkarrizketek auzoko eragile klabeen ikuspegia
jaso nahi izan zuten, kualitatiboan fokua jarriz eta zergatiei zein
zehetasunei erreparatuz. Metodologia kuantitatiboa ere txertatu
zen kale inkesten bitartez, adierazgarritasuna ere bilatuz.
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EKIMENAREN IZENA
Ordiziako Hondakin Mahaiaren jarraipena
HELBURUAK
Ordiziako hondakinen bilketaren jarraipena eta % 85eko
gaikako bilketa tasa lortzea.
PARTE-HARTZAILEAK
8 (4 emakumezko eta 4 gizonezko)
IRAUPENA
5 hilabete

Ordizia
Ordiziako Hondakin
Mahaiaren jarraipena
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ALORRA
#hondakinak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Ordiziako Udala
TOKIA
Ordizia
BIZTANLERIA
10.070 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Aurreko urteetan egin bezala, 2019an ere Ordiziako hondakinen
bilketaren jarraipena egin eta gaikako bilketa tasa % 85era igotzea
lortzeko partaidetza prozesua abiarazi zuen Ordiziako Udalak.
Horrez gain, prozesu berak ondorengo ekintzak jasotzen zituen:
- Gaikako bilketa tasaren jarraipena egitea.

inguruko txostena helarazi zitzaion parte hartzaile bakoitzari eta
amaieran, ondorioen txostena ere bidali zitzaien.
Ikasgai modura, hasieratik gauzak ondo definitzearen garrantzia
azpimarratu du Udalak, bestela bakoitzak bere aldera egiten
duelako eta horrela denbora asko galtzen delako.

- Edukiontzien kokapena birplanteatzea.
- Hondakinen inguruko sentsibilizazio kanpaina abian jartzea.
- Bideo bat egitea.
- Hondakin bilketaren ordenantza lantzen jarraitzea.
- Herritarren kexak aztertu eta erantzutea.
Horretarako, 2019an zehar 2 saio ireki egin zituen Hondakin
Mahaiak, hileko lehen asteartetan, bi orduko iraupenarekin
eta beste hainbat gai posta elektroniko bidez ere landu eta
erabaki zituen.
Helburu bezala, zehaztutako gai guztiak landu zituen. Horietako
batzuk 2019an bertan konpondu zituen eta besteak 2020an zehar
landu eta burutzeko utzi zituen.
Gauzak horrela, 2019an egindako prozesuaren bitartez, ondorengo
emaitzak lortu ziren:
- Hondakinen gaikako bilketa tasa % 77an mantentzea, helburua
% 85era iristea izanik.
- Edukiontzien inguruko bilketan egon ziren
arazoak konpontzea.
- Ordiziako hondakin bilketaren ordenantza lantzen jarraitzea.
- Auzo-konpostaren jarraipena egitea.
- “Zaborrak jabea du” kanpaina abian jartzea herritarren artean.
Gauzak horrela, helburuen betetze maila altua izan zen. Bilera
guztietara partaide gehienak gerturatu ziren eta erabakiak adostea
lortu zen. Era berean, saio bakoitzetik hurrengora egindako lanaren
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EKIMENAREN IZENA
Beheko eskolako gunea definitzeko
partaidetza prozesua
HELBURUAK
Herritar nortasuna sakontzea, herritarrei erabakitzeko
boterea eskaintzea, herritarrekin herriaren etorkizuna
erabakitzea eta gardentasuna eta gastuaren kontrola
zehatz-mehatz eramatea

Segura

PARTE-HARTZAILEAK
65 (40 emakumezko eta 25 gizonezko)

Beheko eskolako
gunea definitzeko
partaidetza
prozesua

ALORRA
#azpiegiturak
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IRAUPENA
2019ko otsailetik irailera

ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Segurako Udala
TOKIA
Segura
BIZTANLERIA
1.533 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019. urtean, Segurako Udalak Beheko Eskolako gunea definitzeko
partaidetza prozesua abiatu zuen. Helburua zen herritar nortasuna
sakontzea, herritarrei erabakitzeko boterea eskaintzea, herritarrekin
herriaren etorkizuna erabakitzea eta gardentasuna eta gastuaren
kontrola zehatz-mehatz eramatea.

Gauzak horrela, emaitza gisa, Udalak ondorengoak azpimarratu zituen:
- Daukaguna maitatu.
- Herriko lokalei erabilera eta etekina atera.
- Herriko elkarteen arteko harremanak sustatu.

Horrekin batera, Udalak beste hainbat helburu zehatz ezarri zituen
prozesua abiatu aurretik:

- Ekintza ezberdinak egun ezberdinetan jarri,
informazioa elkarbanatuz.

- Egitarauak egiterakoan elkarren berri izatea eta ekintzak
ez solapatzea.

- Emakume eta gizonen arteko berdintasuna landu.

- Adin guztietako taldeak elkarbizitzen ikastea.

- Herrian gune berriak sortzea eta dagokion moduan erabili
eta zaintzea.

- Segurako Udala eta elkarteen arteko harremanetan sakontzea.
- Proiektu honetan denak bertako parte sentitzea, iritziak
emanez, prozesuan parte hartuz eta erabakiak hartuz.
- Elkarteek elkarrekin antolatzen ikastea, elkar ezagutzea eta
burujabetza bidean parte hartzea sustatzea.
- Elkarteen beharrak eta zerbitzuak bermatzea.
- Elkarteek elkartzeko gune bat edukitzea, bertan ekintzak
antolatu, bilerak egin eta beraien artean ere
harremanak sustatzea.
- Herritarrei dagokien zerbitzuak eskaintzea.
- Ekintza sozio-kulturalak lantzeko gunea izatea.
Aipatu prozesua 2019ko otsaila eta ekaina bitartean garatu
zen, hasiera batean kultur etxe zein udaletxean eta ondoren
Gaztelekuan eta Danon gelean.
Prozesuaren ostean, Gazteen beharrak eta lokalen erabilera
prozesua amaitu zen, elkarte guztien adostasuna lortu zen eta bi
eraikinak beharren arabera hornitu ziren.

- Herritar nortasuna sakondu.

Helburuen betetze mailari dagokionean, Udalak espektatiba
guztiak bete direla adierazi du. Giroa ezin hobea izan zen, partaidetza
ere altua izan zuen prozesuak (ezberdintasuna eta aniztasuna
lortu zen), eta errespetuan oinarritutako prozesua izan zen. Izan
ere, Seguran, parte hartze prozesuak geroz eta barneratuagoak
dituzte bai Udalak zein herritarrek eta batzuetan definitzea ere
kosta egiten dela adierazten du Udalak normaltasunez ere
partaidetza eredu horren baitan jokatzen baita herrian.
Ikasitakoari
erreferentzia
eginez,
Udalak
ondorengoak
azpimarratzen ditu: iritzi ezberdinak jasotzea, errespetuan
oinarritzea, enpatia, gazteria sailetik egiten denaren ezagutza
sakonagoa izatea, elkarteek egiten dutenaren ezagutza sakonagoa
ere izatea, udalaren demokratizazioa, erabakiak herritarren
iritziarekin hartuz eta landuz eta herritar nortasunaren garapena
(denon artean egindakoa denona dela sentitzen baitugu). horrela
jokatzen ari garelako.
Amaitzeko, etorkizunera begira, partaidetza prozesu bat
abiarazterakoan herritarren erantzunei aurre egin behar zaiela
kontuan hartzea eta oso argi izatea garrantzitsua dela azpimarratu
du Segurako Udalak. Galdetuz gero, emaitzetan jasotakoa bete
egin behar dela, alegia, bestela, ez da prozesua hasi behar.

Proiektuaren parte izateak denona izatera eraman zuen prozesua,
hortik etorri zen, “Danon gelea” izena ere.
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EKIMENAREN IZENA
Gobernu Irekirako Estrategia baten barnean
herritarren parte-hartzea
HELBURUAK
Parte-hartzea kudeatzea, hiritar arduratsuak eta
informatuak
bultzatuz,
udalarekiko
harremanak
hobetzea, komunikazioa erraztea eta komunikazio plana
egitea, elkarteetan udalarekiko jarrera proaktiboak
sortzea. parte-hartze plana egin eta martxan jartzea, auzo
elkarteak berreskuratzea eta auzo batzordea eratzea.
PARTE-HARTZAILEAK
291 (129 emakumezko eta 162 gizonezko)
+ online parte-hartzaileak

Urretxu
Gobernu Irekirako Estrategia baten
barnean herritarren parte-hartzea

IRAUPENA
2019ko urtarriletik abendura
ALORRA
#parte-hartzea
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Urretxuko Udala
TOKIA
Urretxu
BIZTANLERIA
6.829 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019an zehar, Urretxuko Udalak, Gobernu Irekirako estrategiaren
baitan, hainbat gai jorratzeko herritarren iritzi eta ekarpenak jaso
nahi izan zituen. Horretarako bide desberdinak zabaldu zituen,
saio irekiak batetik eta sare sozial zein online bidezko inkesta eta
bozketak, bestetik.
Horrez gain, komunikazio taldeaz eta familia transmisio taldeaz
ere baliatu zen parte-hartze hori indartzeko.
Azken lan talde horren helburua da familiaren esparruan
euskararen erabilera areagotzea eta bereziki gurasoen eta semealaben arteko harremanetan komunikazio hizkuntza euskara
izatea, horretara bideratutako sentsibilizazio eta parte-hartze
ekimenak indartuz.

JAIAK
Prestaketa teknikoaren ondoren, otsaila, martxoa eta apirilean 3
bilera ireki egin ziren gai berriak eta aldaketa nagusiak aztertzeko.
Uztailean, halaber, beste bi bilera ireki egin ziren jaietako
programazioa lotzeko, proposamenak bozkatzeko eta erabaki
zehatzak hartzeko. Irailean azken bilera bat egin zen eta behi
festak amaituta, urrian, balorazio bilera egin zen eta bertan eta
2020ko jaietarako aztertu beharreko puntuak definitu ziren.

Horrela, etorkizunera begira, erronka gisa lorpenak eta sortutako
sareak iraunaraztea eta prozesu zehatzetarako publikoa eta
partaidetza ondo definitzea dira Udalak markatutakoak, interesa
duten biztanleei mezua helarazteko eta parte-hartzera bultzatzeko.

Kasu honetan ere, aurreikusitako helburu zehatza bete zen: herritar
eta elkarte guztiei aukera eman, denon artean, denontzako jai
egitarau bat osatzeko.

AURREKONTUAK
Prozesu guztiak, 3 fase nagusitan banatu ziren:
1.

Joko-eremua eta publikoa definitu eta beharrezko deialdiak egin.

2.

Gaiak aurkeztu eta saio desberdinetan landu prozesu
bakoitzean behar diren bideen bitartez.

3.

Landutako aurrera eraman eta beharrezko balorazioak egin.

EUSKALGINTZA

Urrian zehar auzoz-auzoko bileretan herritarren proposamenak
jaso ziren eta 2020ko aurrekontuetan txertatu ziren horietako
hainbat. Prestaketa lanen ondoren, urriaren 8an lehen parte-hartze
saioa egin zen eta hilabetean zehar beste bost saio egin ziren.
Herritarrekin bilerak egin ondoren, proposamenak azaroren 9an
aurkeztu ziren talde politikoei, eta azaroaren 26an beste talde
politikoen proposamenak jaso ziren. Abenduaren 20an onartu
ziren aurrekontuak, jasotako proposamen gehienak txertatuz.

Udaleko euskara teknikariak eta euskaltegiko irakasleak urteko
ekintza egitaraua prestatu zuten urtarrilean, Familia Transmisioari
lotutako jardueren proposamena. Horren ondoren, otsailean,
ikastetxeetako eta guraso ordezkariei aurkeztu zitzaien egitaraua,
eta urtean zehar egin beharreko ekintza guztiak adostu zituzten.
Urriaren erdian, ordura arte gauzatutako ekintza guztien balorazioa
egin zuten.

IPARRAGIRRE 2020

Gauzak horrela, aurreikusitako jarduera guztiak betetzea lortu zen:
gurasoentzako hileroko mezuak, gurasoei zuzendutako lehiaketak
eta zozketak, hitzaldiak, “parketarrak” egitasmoa... Guztietan ere
aurreikusitako helburuak bete ziren, eta gurasoen parte hartzea
nabarmena izan zen.

Laburbilduz, ikasgai bezala parte hartze prozesuak ekintza edo
lorpen zehatzetara zuzentzearen beharra azpimarratu du Udalak.
Bizilagunek dituzten grinak gehienetan ez dira orokorrak, oso
zehatzak baizik. Hobekuntza obra txikiak, jaietako ekintza zehatzen
aldaketak edo hobekuntzak....

Proiektuak jaso ondoren, eragileekin bilerak egin ziren, banakakoak
zein taldekoak, proiektu guztiak lotu eta urteko egitarau sendo
bat eskaintzeko. Hori lortze aldera koordinazio lan handia egin zen
eragileekin eta 2020an gauzatuko den proiektua bideratuta geratu
zen, horrela, aurreikusitako helburu zehatza beteaz.

PARTAIDETZA GIPUZKOAN 2019-2020 | UDALERRIAK | GOIERRI | URRETXU

72

EKIMENAREN IZENA
Zaldibia Plazara!
HELBURUAK
Zaldibiko herritarren partaidetza sustatzea, hau da,
martxan jartzea herritarrek aktiboki eta zuzenean parte
hartzeko gestio eredu bat. Lehen fasea garatuta aurreko
prozesuan ondorioztatuko aurrera begirako planari jarraiki,
prozesu honen helburu nagusia herritarren partaidetza
ardatz izanda Zaldibiko plaza eraberritzeko gakoak, ideiak,
lehentasunak... zehaztea litzateke, etorkizunean garatuko
den plaza berriaren oinarriak finkatuz.
PARTE-HARTZAILEAK
105 (67 emakumezko eta 38 gizonezko)
IRAUPENA
2019ko azarotik 2020ko martxora
ALORRA
# partaidetza #hirigintza

Zaldibia
Zaldibia Plazara!
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ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Zaldibiako Udala
TOKIA
Zaldibia
BIZTANLERIA
1.658 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019an zehar Zaldibiako Udalak abiarazitako parte-hartze prozesuak
Zaldibiko herritarren partaidetza sustatzea izan zuen xede, hau da,
herritarrak aktiboki martxan jartzea eta zuzenean parte hartzeko
gestio eredu bat lantzea. Horri jarraiki prozesu honen helburu
nagusia herritarren partaidetza ardatz izanda Zaldibiako plaza
eraberritzeko gakoak, ideiak, lehentasunak... zehaztea izan zen.
Udalak ondorengo helburu zehatzak ere definitu zituen:
- Zaldibiako Udalaren eta biztanleen artean partaidetza
finkatzea lan-prozedura gisa, eta, halaber, udal kudeaketan
pertsona orok parte har dezan lortzea.
- Parte hartzeko egitura eta dinamikak sortzea eduki
politikoarekin, eta udalerrian herritarrek parte hartzen jarraituko
dutela ziurtatzea.
- Aurretik abiatutako prozesu parte hartzailearen oinarrietatik
abiatuz prozesuari jarraipena ematea.

Prozesuaren nondik-norakoak
Prozesuko lehen hilabeteetan diagnostikoa osatzeari ekin zion
Udalak eta horretarako sektorekako saioak, herritarrekin saio
irekia eta haurrekin beste saio ireki bat burutu zituen.
Horretarako lehenbizi prozesuaren aurkezpena egin zen plazan
bertan, Ardiki eguna aprobetxatuz.
Behin hori eginda, talde motorra sortu zen. Talde hau Udaleko
ordezkariek, gaian jakitun ziren Zaldibitarrek eta herritar
interesatuek osatu zuten. Helburu zuen herritarren ahots guztiak
jaso eta prozesuaren fase bakoitzean erabakiak hartu eta aurrera
begirako pausuak adostea.
Sektorekako bilerak

- Plaza ingurua era integral batean birmoldatzeko prozesua garatzea.

- Nagusiekin: kafe tertulia formatuan: plazaren identitatea,
gabeziak eta etorkizuneko beharrak.

- Espazio publikoak era parte hartzailean definitzea.

- Haurrekin: jolasa, aisia eta beraien etorkizuneko beharrak.

- Herritarren arteko harremana elkar errespetuz eta
berdintasunean garatu ahal izateko espazioak egokiak definitzea.

- Elkarte eta eragileekin: gaur egungo erabilera eta etorkizuneko
azpiegitura beharrak.

- Genero berdintasunean oinarritutako espazio publikoaren
ezaugarriak definitzea

- Emakumeak: bilera espezifikoa emakumeekin, espazioaren
erabilera eta etorkizuneko beharrak.

- Genero estereotipoekin apurtzeko eta berdinen arteko tratu
onak bultzatzeko espazioen erabilera ezberdina definitzea

- Gurasoak: haurrak espazioaren erabiltzaile diren heinean
eta hauen zaintzan arduratzen direnen ahotsa jasotzea izan
da helburua.

- Herriaren izaera dela eta, euskara eta hizkuntza
bizikidetzarako, zein kultur arteko bizikidetzarako egokia
izango den harreman espazioak definitzea.
Gauzak horrela, aipatu prozesua 2019ko azarotik 2020ko apirilera
bitartean garatu zen nahiz eta Covid-19aren eraginez azken saioa
atzeratu egin behar izan zen.
Edozein kasutan, prozesu parte hartzailea garatzeko marko
ezberdinak erabili ziren:
herritarrekin sektorekako saioak,
herritarrekin saio irekiak, haurrekin saioak ikastetxean eta talde
motorreko mahaia.
Espazio egituratu horiez gain udal arkitektoarekin eta zinegotzien
eta prozesua aurrera eraman duen taldearekin (Hiritik-at)
etengabeko hartu-emana egon zen prozesuan zehar.

Herritarrekin saio irekiak
Sektorekako bileretan jasotakoaren aurkezpena eta itzulpena
egin zen saioan eta herritar orok ekarpen gehigarriak egiteko
tartea izan zuen. Horrez gain, sektorekako saioetan ateratako
gai klabeen inguruan herritarrek zuten ideia kontrastatzeko
tartea ere hartuz zen: zerekin zeuden ados, zerekin ez,
konflikto puntuak...
Helburua izan zen herritar guztien beharrizanak ahalik eta
era argienean jasotzea, diseinu faserako klabeak identifikatu
eta horietan fokua jarri ahal izateko. Herritarrek modu parte
hartzailean erantzun zuten fase honetan eta lanketarako klabe
argiak atera ziren.
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Prozesuaren bigarren zatian, aurretik egindako lanari oinarri
hartuta, diseinuaren aspektuak landu ziren. Fase honetan halaber,
herritarrekin saio irekiak egin ziren eta horietan, diseinuaren
inguruan hobekuntzak egiteko tartea ireki zen.
Horri jarraiki, beste herri batzuetako esperientziak azaldu ziren,
diseinu ezberdinak, materialak... Saio horren helburua esperientzia
ezberdinak ezagutu eta diseinuari ekarpenak egiteko informazio
gehiago edukitzea izan zen, baita klabeak izan daitezkeen gaien
inguruko erabakiak hartzea.
Emaitzak
Herritarrek prozesu osoan egindako ekarpenetatik abiatuta
proiektuak bete beharreko eskakizunen inguruko lanketa burutzen
ari da orain barne mailan Udala. Lanketa horretatik abiatuta,
azken diseinuak bete beharreko baldintzak finkatuko dira, aurrera
begirako plazaren birmoldaketa lanak egiterakoan ezinbesteko
izango diren ezaugarriak, elementuak... definituz.
Hori dela eta, Udalak garrantzitsutzat jo du prozesuak berak
hartu zuen bizi propioari erantzun egokia ematea, horrenbestez,
prozesua pixka bat luzatzeko borondatea agertu du estalpearen
gaia guztiz definitu arte.
Edozein kasutan, prozesuan markatutako helburuak ia guztiz bete
ziren: asistentzia aldetik parte hartzearen datuak onak izan ziren,
bai saio sektorialetan eta bai saio irekietan ere eta herritarren
aldetik balorazioa ere ona izan zen. Giro ona egon zen saioetan
eta erantzun nahiko bateratua lortu zen.
Era berean, prozesua bera oso aberatsa izan zen Udalarentzat,
asko ikasi baitzuen horren bitartez. Esate baterako, herritarrek
espazioari buruz dituzten beharrak identifikatzen lagundu
zion prozesuak, baita sektoreka eta talde txikitan lan eginda,
kolektiboen beharrak identifikatzen ere. Era berean, saio irekiak
iritzi orokor bat jasotzeko modu egokia dela ikasi zuen Udalak.
Etorkizunera begira, halaber, hobekuntza gisa
herriko
kolektiboak era integralagoan parte hartzeko ahalegin berezia
egingo du Udalak eta haurren parte-hartzeari dagokionean,
denbora gehiagorekin aurreikusiko ditu horiekin saioak,
haurren ikasketa erritmoak gehiago errespetatzeko eta
edukiak hobeto asimilatzeko.
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EKIMENAREN IZENA
Ebaluazio parte-hartzailea Zumarragan probatuz
HELBURUAK
Zumarragan ezartzen den herritarren partaidetza-eredua
gidatzeko garrantzitsutzat jotzen diren kalitate-irizpideei
buruzko hausnarketa sortzea, ebaluazioa esperientziak
diseinatzen lagunduko duen tresna gisa txertatuz.
IRAUPENA
2019-2020ko apirila

Zumarraga
Ebaluazio parte-hartzailea
Zumarragan probatuz
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ALORRA
#partaidetza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Zumarragako Udala
TOKIA
Zumarraga
BIZTANLERIA
9.821 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Zumarragako Udalak 2019an abian jarritako parte-hartze
prozesuaren helburu nagusia izan zen Zumarragan ezartzen
den herritarren parte-hartze eredua gidatzeko garrantzitsutzat
jotzen diren kalitate irizpideei buruzko hausnarketa sortzea,
horretarako esperientziak diseinatzen lagunduko duen tresna
gisa ebaluazioa txertatuz.
Era berean, prozesu horren bidez, Udalak eragileen arteko
hartu-emanerako guneak sortu nahi izan zituen, herritarren
partaidetzarako eredu partekatu baten oinarri izango
ziren irizpide eta adierazle garrantzitsuenak identifikatu
eta kontrastatzeko, aldez aurretik egindako diagnostikoan
(2017/2018) eta tarteko txostenean (2018/2019) udal-talde
politiko eta teknikoan hautemandako mesfidantza batzuk
ahultzeko, eta ebaluazioa udal-ekintzan funtsezko tresna gisa
txertatzeko, prozesuak diseinatu eta garatzen laguntzeko.
Era berean, helburu izan zuen inplikatutako eragileak logika
dialogiko, inklusibo eta parte-hartzaileetan gaitzea, tokiko
kultura politiko parte-hartzailea bultzatzeko, genero-ikuspegia
eta ikuspegi intersekzionala txertatuz.
Horrela, prozesua burutzeko hainbat saio egin ziren:
- Teknikariekin saio bat.
- Kide politikoekin saio bat.
- Saio misto bat.
- Banakako espazioa: online galdetegia.
- Talde politikoa gaitzeko 6 orduko Saioa.
- Bilkura bat egiteke dago udalerriko gizarte- eta merkataritzasarearekin (hasiera batean, 2020ko apirila).
Horrela, esperientziaren bitartez, Zumarragako Udalak urrats
bat gehiago eman nahi izan zuen Zumarragan herritarren
partaidetzarako eredu bat definitzeko. Horretarako, ebaluazioa
sartu zen abian jartzen diren praktiken inguruko kalitate-irizpideei
buruz hausnartzeko tresna gisa. Inplikatutako eragileen (politikariak,
teknikariak eta herritarrak, antolatuak eta ez antolatuak) arteko
topaguneak sortuz egin zen hausnarketa hori, mesfidantzak
desaktibatzeko, puntu komunak ezartzeko eta partaidetzaren,
haren logiken eta tresnen esparruan trebatzeko.

Parte-hartzaileen gogoetarekin eta gaikuntzarekin jarraituz,
tentsioak antzeman ahal izan ziren (barnekoak zein kanpokoak),
eta Zumarragan kalitatezko partaidetza-eredu bat eraikitze
aldera, tentsio horiek ahultzen joan ziren topaguneak sortuz eta
etorkizunean harremanak lantzen jarraitzeko proposamenak
sortuz. Era berean, printzipio partekatu eta adostuetara heldu zen
prozesua, eragile politiko eta teknikoen parte-hartzea abiaraztearen
zertarakoan eta zergatian, gutxienez dimentsio deskribatzaile eta
sinboliko horretan. Beraz, dimentsio operatiboago batean aurrera
egiten jarraitzeko oinarriak finkatzen dira, eta, horrekin batera,
parte-hartzearen alderdi materialak ere.
Helburu orokorrari dagokionez, proposatutako ebaluazioirizpideetatik abiatuta hausnarketa sortzea lortu zen, partehartzea gidatu behar duten printzipioei buruzko elkarrizketa bat
eraikiz, bai eta parte-hartze hori eremu praktiko batean abian
jartzeko aukerei buruzkoa ere.
Era berean, politikarien eta teknikarien arteko mesfidantza batzuk,
edo, gutxienez ahuldu egin ziren edo, gutxienez, enpatia eta
besteek egindako lanaren ulermena (zailtasun eta indarguneekin)
lantzeko topaguneei ateak zabaldu zitzaizkien. Era berean,
proposamen bateratuak egin ziren konfiantza handiagoa sortze
aldera lanean jarraitzeko.
Topagune horiei esker, halaber, herritarren parte-hartzea
gidatu behar duten printzipio inklusiboen inguruan gogoeta
egin ahal izan zen, parte-hartze hori generoaren arabera eta
beste ardatz batzuekiko elkargunean (klasea, prestakuntza,
adina, aniztasun funtzionala, familia-mota, etab.) zeharkatzen
duten desberdintasunei buruz, alegia. Horrek diskriminaziomodu desberdinak betikotzeko edo desagerrarazteko duten
eginkizunari buruz eragile tekniko eta politikoak sentsibilizatzeko
balio izan zuen, bereziki politika publikoak diseinatzen dituztenean
(parte-hartzaileak izan edo ez).
Igor Ahedok talde politikoei eskainitako trebakuntzasaioek parte-hartzeari buruzko esparru bateratu bat sortzea
ahalbidetu zuten.
Azkenik, gizarte- eta merkataritza-sarearen hausnarketak gehitu
behar dira, (2020ko apirilerako aurreikusita dago hori).
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Horrela, Udalaren barne-egituraren hausnarketan eta gaikuntzan
aurrera egiteari dagokionez, helburuen betetze-maila nahiko
altua izan zen Zumarragako partaidetza-ereduaren definizioarekin
jarraitzeko ebaluazioa abiapuntuko tresna gisa txertatuz.
Herritarrei dagokienez, helburua ez da bete (oraindik); izan ere,
urtarrila/otsailerako aurreikusita zegoen lantegia atzeratzen
joan zen hainbat arrazoirengatik, eta, une honetan, behin betiko
dataren zain dago.
Era berean, agente motaren arabera lantegietan izandako
asistentzia eta parte-hartzea, oso ona izan zen eta balantze
positiboa izan zuen. Balorazio hori tailer mistora zabaltzen da.
Gorputz politikoa gaitzeko saioak ere onak izan ziren, eta talde
politiko guztiek parte hartu zuten.
Bestalde, online galdetegiak % 56ko erantzuna izan zuen,
nahiz eta pertsona askok ez zuten parte hartu aurrez jada
espazio kolektiboetan egin zutelako eta ez zitzaielako
beharrezkoa iruditzen.
Metodologia
1.

Dokumentazio-lana. Lurralde-mailetako parte-hartzearen
gaiari dagokion berrikuspen bibliografikoa, eta partaidetzaespazio inklusiboak abian jartzeko funtsezko irizpideak eta
adierazleak ebaluatzea eta definitzea.

2.

Udalerrian hautematen diren beharren arabera, proiektuak
jarraituko dituen estrategiak definitzea.

3.

Eragile motaren araberako lantegiak diseinatzea eta
dinamizatzea. Herritarren parte-hartzearen kalitate-irizpideei
buruzko hausnarketa kolektiboko bi gune sortu dira, eragile
motaren arabera. Horrek lehentasunak identifikatzeko balio
izan zuen, teknikoki zein politikoki.

4.

Online kontrastea. Online galdetegi bat planteatzen da,
aurreko talde-espazioetan lortutako informazioa banaka
kontrastatzeko eta, gainera, bertara joan ezin izan zuten
pertsonei parte hartzeko aukera irekitzeko.
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5.

Espazio tekniko-politikoa mistoa eraikitzea. Elkargune bat
sortu nahi da, detektatutako arazoei konponbidea emateko.

6. Iraulketa eta emaitzak lortzea. Zumarragan parte hartzeko
eredu bat finkatzeko etorkizuneko lan-ildoak identifikatzeko
emaitza esperimentalak lortzea.
7.

Azken txostena egitea eta entregatzea. Aipatu behar da
herritarrekin egin beharreko azken kontrastea falta dela eta
ez dela irizpide partekatuetan sakontzeko aukerarik egon,
ez eta tentsioetan sakontzeko ere. Hainbat arrazoirengatik
atzeratutako espazioa izan da.

Oro har, lanean jarraitzeko behar adina adostutako eta
partekatutako oinarriak finkatu ziren, eta, beraz, amaitutzat
eman daiteke definizio operatiboaren dimentsioa abian jartzeko
hausnarketa-, gaikuntza- eta esparru alor hau.
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Tolosaldeak, Gipuzkoako ekialdean, 332,7 km²-ko lur
eremua hartzen du. Iparraldean mugakide du Donostialdea;
ekialdean, Nafarroa; hegoaldean, Goierri; eta mendebaldean,
Urola-Kostaldea. Tolosak eta Ibarrak elkarrekin sortzen
duten herrigunea da eskualdeko buru; bere eraginpean
beste 26 herri txiki bizi dira: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur,
Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,
Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian (Bidania eta Goiatz),
Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ikaztegieta, Irura, Larraul,
Leaburu, Legorreta, Lizartza, Orendain eta Orexa. Billabona
eta Zizurkil dira bi mila biztanlez gorako herri bakarrak.
Billabonak eragin handia du bertatik Zarautzeraino doan
GI-2631 errepidean dauden herrietan, Donostiara nahiz
Tolosara jotzeko bertatik pasa beharra dagoenez zenbait
zerbitzu bereganatzen baititu.
Komunikabide sarearen elementurik nagusiak N-I (MadrilIrun) errepidea eta trenbidea dira. Ibilbide laburretan, trenak
garrantzi handia dauka eskualde honetan. Abiadura handiko
trenak oraingo trenbidearen bide berdintsua izango du. Gaur
egun diren proiektuen arabera, Tolosatik adar bat abiatuko
da Iruñea, Zaragoza eta Bartzelona aldera. Gipuzkoak
Nafarroarekin aspaldidanik izan duen lotura zaharra,
N-130 errepidea alegia, guztiz bazterturik utzi du A-15
(Andoain-Irurtzun) autobideak. Horren eraginez, eskualde
honen zentroa ziur aski Tolosatik Andoain alderago joango
da pixkanaka. Beste errepide nagusiak dira: Tolosatik
Azpeitiraino doan GI-2634 errepidea; eta Tolosatik Leitzara
doan GI-2130 errepidea.
Tolosaldeako industria gehienak txikiak dira, metalgintzan eta
papergintzan ari direnak. Papergintzako lantegiak teknologia
aldetik zaharkiturik gelditu dira oso, eta horren eraginez
enpresa asko itxi eta beste asko berregituratu behar izan
dira. Bestalde, Tolosak eta Billabonak industriagintzarako
lurrak prestatzeko arazo larriak dituztenez, industria berri
asko Oriako haraneko beste herrietara joan da (Aduna,
Zizurkil, Anoeta, eta abar). Zerbitzuen sektoreak ere pisu
esanguratsua du, batez ere Tolosan.
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EKIMENAREN IZENA
Kale izendegi adostua
HELBURUAK
Duelo 20 urte baino gehiago kale izendegia egin zen
presaka batean eta gero hirigunea eta hirigunetik
kanpo egin diren etxe berriei jarraieko zenbakiak eman
zaizkie. Ordena falta somatzen denez, kaleen bilaketa
lanetan aritzen direnei, postari, anbulantzia gidari edo
banatzaileei, lana errazteko, kale izendegi berri adostu
eta ordenatua egitea. du helburu prozesu honek
PARTE-HARTZAILEAK
28 (16 emakumezko eta 12 gizonezko)
IRAUPENA
3 hilabete

Abaltzisketa
Kale izendegi adostua

ALORRA
#izendegia
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Abaltzisketako Udala
TOKIA
Abaltzisketa
BIZTANLERIA
314 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Abaltzisketako kale izendegiak 20 urte baino gehiago zituenez
eta orduz geroztik hirigunean eta hirigunetik kanpo egin diren
etxe berriei jarraiko zenbakiak soilik eman zaizkiela aintzat hartuta,
orden falta sumatu zuen Udalak eta hori antolatze aldera, 2019an,
Kale izendegi adostua egiteko partaidetza prozesua abiarazi zuen.
Kale izendegi antolatua osatzeaz haratago, helburua zen
Abaltzisketako kaleen bilaketa lanetan aritzen direnei (postari,
anbulantzia gidari edo banatzaileei) lana errazteko kale izendegi
berri, adostu zein ordenatua egitea.
Horretarako, auzoen antolaketa eta ordena ezartzerakoan,
hirigunean eta auzoetan bizi diren herritarrekin hitz egin zuen
Udalak. Hiriguneko kasuan, izendegia kaleetan banatu zen eta
kaleei izena jartzerakoan, toponimia ere adostu egin zen, etxeen
ordena zehaztuz.
Gauzak horrela, prozesuaren balorazioa positiboa izan zen. Kale
izendegia iraupen luzekoa izateko osatu zuen Udalak, herritar
ororekin adostua.
Izan ere, prozesuari esker hasieratik jarritako helburuak bete zituen
Udalak.
1.

Herritar ororen parte-hartzea proiektua aurrera eramateko.
Kasu honetan, parte-hartzea oso altua izan zen udal
langilea etxe bakoitzera joan zelako prozesua azaltzera.
Horri esker, ondoren egindako galdeketan herritar guztiek
hartu zuten parte.

2.

Herritarren aldetik adostasuna eta poza.

3.

Postari, banatzaile eta emergentzi kasuetarako bilaketa
errazago egiteko aukera.

Ondorio nagusi gisa, Udala herritarrengandik gertu egotearen
garrantzia azaldu du Udalak, izan ere, herritarren parte-hartzea
bultzatzeko, ezinbestekoa baita herritarrengana heltzea. Edozein
kasutan, Udalaren nahia da, etorkizunera begira, herritarren partehartzea lortzea banab-banan etxeetara joan behar izan gabe,
horretarako noski, erraztasunak eskainiz (parte-hartze ordutegi
edo egunei dagokienean, esaterako).
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EKIMENAREN IZENA
Herritarrekin batera adostutako webgunea diseinatzea
HELBURUAK
Herritarrei zuzendutako komunikazioa hobetzea eta
horrela, parte-hartze mekanismo osagarriak sortzea.
IRAUPENA
2019ko irailetik 2020ko urrira

Aduna
Herritarrekin batera adostutako
webgunea diseinatzea
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ALORRA
#partaidetza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Adunako Udala
TOKIA
Aduna
BIZTANLERIA
483 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Adunako Udalak, herritarrei zuzendutako komunikazioa hobetzeko
eta bide batez parte-hartze mekanismo osagarriak sortzeko
xedez, webgunea diseinatzeko partaidetza prozesua abiarazi
zuen 2019an.
Helburua zen komunikazio-tresna berri eta erakargarri bat sortzea
herritarrek tresna hori euren ekintzak ezagutzera emateko erabil
zezaten. Horrez gain, Udalaren nahia zen webgune berriaren
bitartez 2019an sortutako “AdunaZ” app berriarekin heltzen ez den
herritarrengana heltzea. Era berean, webgunearen bitartez kultura
izaerako ekintzez gain bestelako ikuspegia duten jardueren
berri emango da; hala nola: euskararen sustapena, ingurumen
sentsibilizazio jarduerak, kirol-ekintzak…
Gauzak horrela aipatu prozesua 2019ko irailetik 2020ko urrira
bitartean garatu zen eta webgune berria martxorako diseinatuta
zegoen arren, Covid-19ari loturiko osasun-krisialdiaren egoera
dela eta, webgunean herriko eragileei buruzko informazioa
barneratzea eta eragileei web gune berria aurkeztea ezin izan
zen aurrera eraman. Hori dela eta, udazkenean azken pausoak
burutzea espero du Udalak, (izan ere, webgunea benetan
aberastuko dutenak herriko eragileak eta horiek antolatutako
ekintzak izango baitira).
Ondorioz, webgune berria martxan badago ere, helburuen
betetze maila %60koa izan da, webgunea herritarrei eta eragileei
aurkeztu eta horien inplikazioa sustatu arte prozesua ez delako
bukatutzat emango.
Edozein kasutan, prozesua positiboki baloratzen du Udalak,
komunikazio euskarri gehigarri hau sortzea lortu delako eta horri
esker, herritar ehiagorengana heltzeko aukera zabaltzen delako
(adibidez, gazte-jendea erakartzeko modu bat izan daiteke,
aurrez aurreko saioetan gazte gutxik parte hartzen baitu). Gainera,
“AdunaZ” app-a eta web gune berria elkar elikatuko dira.
Ikasgai gisa, osasun larrialdi egoerak eragindako errealitateari
egokitzeko beharra eta aurre- aurreko aurkezpenen ordez
teknologia berrietan oinarritutako parte-hartze moduak
abiarazteko beharra azpimarratu ditu Adunako Udalak.
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EKIMENAREN IZENA
Amezketa APP: Udalaren eta herritarren arteko
komunikazioa hobetzeko tresna
HELBURUAK
Herritarrak udalaren eguneroko kudeaketan, erabakietan
eta abarretan modu aktiboagoan integratzea eta parte
hartzea eta udalaren eta herritarren arteko komunikazioa
erraztea eta azkartzea.
PARTE-HARTZAILEAK
227
IRAUPENA
2019ko otsailetik abendura

Amezketa
Amezketa APP: Udalaren eta herritarren arteko
komunikazioa hobetzeko tresna
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ALORRA
#aplikazioak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Amezketako Udala
TOKIA
Amezketa
BIZTANLERIA
920 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Herritarrak Udalaren eguneroko kudeaketan zein erabakietan
modu aktiboagoan integratu eta parte hartzeko eta Udalaren
eta herritarren arteko komunikazioa erraztu zein azkartzeko,
Amezketako Udalak mugikorrerako app-a diseinatzeko partaidetza
prozesua abiarazi zuen 2019an.
Prozesuaren bitartez, Udalaren helburua zen teknologia berrien
abantailak aprobetxatu eta horiez baliatzea udal erabaki zein
jarduerak parte-hartzaileagoak izan zitezen.
Gauzak horrela, prozesu honen bitartez, Amezketa APP deituriko
mugikorrerako aplikazio bat neurrira egin eta martxan jarri zuen
Amezketako Udalak. Aplikazioa ondorengo funtzioekin eta
partaidetzarako tresnekin hornitu da:

Udalak App bidez albiste bat argitaratzen den bakoitzean 227
pertsonek jasotzen dutela mugikorretan albiste horren abisu zein
laburpena, baita, bestalde, 227 pertsonek dutela mugikorretik
Amezketako Udaleko webgunera sarbide zuzena edota 227
pertsonek modu elektronikoan eta bizkorrean dutela intzidentzien
bidez Udalarekin harremanetan jartzeko aukera.
2019ko maiatzean aplikazioa martxan jarri zenetik, 24 mezu
edo intzidentzia kudeatu dira eta Udalak intzidentzia guztiak
erantzun ditu. Horrez gain, 68 albiste edo jakinarazpen bidali
ditu aplikazio bidez.

deskargatzeko helburua markatu zen eta orain arte 227
pertsonek deskargatu dute, beraz, hasiera batean pentsatutakoa
baino erabiltzaile gutxiago dituen arren, emaitza positibotzat jo
du Udalak.
Gauzak horrela, Udala oso kontentu dago aplikazioa izaten ari
den erabilpenarekin eta ematen dituen aukerekin (udalarentzat
eta herritarrentzat). Horregatik, hurrengo hilabeteetan erabiltzaile
gehiago lortzeko saiakera bat egitea pentsatu du.

Prozesuaren fruituak, beraz, onak izan dira. Alde batetik
mugikorrerako aplikazioa martxan dago eta oso erabilgarria
dela uste du Udalak eta bestetik, 435 herritarrek aplikazioa

- Galdeketak: Gipuzkoako Foru Aldundiko Partaidetza
Zuzendaritzak IZFEren eskutik prestatzen ari den webgunera
sarbidea jarri da.
- Intzidentziak: Udalari herriko edozein intzidentzia bidaltzeko
aukera dago argazki eta geolokalizazioarekin. Momentu
errealean Udalean jasotzen da informazio hau eta honek
erantzuna azkarra izatea ahalbidetzen du.
- Albisteak: Herriko edo udaletxeko albiste eta oharrak bidaltzen
dira aplikaziotik. Aplikazioaren erabiltzaileek abisu bat jasotzen
dute bertan zerbait argitaratzen denean.
- Udaletxeko webgunera sarbide zuzena: Aplikazioak
ahalbidetzen ez duen beste edozein kontsulta edo tramite
egin ahal izateko www.amezketa.eus helbide elektronikora
sarbide zuzena du.
Horrez gain, aplikazioaren erabilgarritasuna bermatze aldera,
Udalak esfortzu berezia egin zuen herritarren artean ezagutzera
emateko eta behar duenari hori erabiltzen erakusteko. Esate
baterako, aplikazioari buruzko informazioa jasotzen zuen eskuorri
bat prestatu eta banatu zuen herriko familia guztien artean
aplikazioaren erabilera azaltzeko. Eskualdeko hedabideetan ere
zabaldu zuen informazioa bera.
Emaitzei begira, momentu honetan 227 pertsonek dute Amezketa
App aplikazioa mugikorretan instalatua (144 Android erabiltzaileak
dira eta 83 iOS erabiltzaileak). Horrek esan nahi du Amezketako
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EKIMENAREN IZENA
Etxebizitza Anoetan: aukera eta beharren azterketa
herritarra
HELBURUAK
Anoetako
herritarrak
herrian
bertan
bizitzen
jarraitzeko aukerak bideratzea eta erraztea, herritarrek
etorkizunerako
etxebizitza
ereduaren
inguruan
hausnartzea eta Anoetako egoera aztertzea, bai
etxebizitzei dagokienez (kopurua, egoera, aukerak) eta
baita herritarren behar eta nahiei dagokienez ere.
PARTE-HARTZAILEAK
87 (35 emakumezko eta 52 gizonezko)
IRAUPENA
2019ko martxotik urrira

Anoeta
Etxebizitza Anoetan: aukera eta
beharren azterketa herritarra
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ALORRA
#etxebizitza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Anoetako Udala
TOKIA
Anoeta
BIZTANLERIA
2.030 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019an, Anoetako Udalak “Etxebizitza Anoetan” partaidetza
prozesua abiarazi zuen etorkizunerako etxebizitza ereduaren
inguruan hausnartzeko eta bide batez, Anoetako egoera aztertzeko
ere, bai etxebizitzei dagokienez (kopurua, egoera, aukerak), baita
herritarrei behar eta nahiei begira ere.
Prozesuaren helburua zen herritarrei Anoetan bertan bizitzen
jarraitzeko aukerak bideratu eta erraztea eta horretarako, etxe
hutsen egoera eta horiek Anoetako herritarren eskura jartzeko
dauden moduak eta aukerak aztertu ziren, baita etxebizitza berri
eta babestuak egiteko dauden aukerak ere. Era berean, etxebizitza
jabego mota kolektiborako aukerak landu, Anoetako herritarrek
etxebizitzekiko dituzten beharrak aztertu eta etxebizitza berriak
eraikitzeko aukeraz hausnartu zen.
Prozesuaren nondik-norakoak
Martxoaren 12an prozesuaren aurkezpena egin zen liburutegian,
eta saio ireki horretan, herritarren lehen iritziak jaso eta Anoetako
biztanleen beharren identifikazioak egin zituen Udalak. Horretarako,
baina, aurrez esku-orri bat banatu zen etxeetara Udalaren asmoen
berri emateko.
Ondoren, apirilaren 16an etxebizitzen beharrei buruz hitz egiteko
lantegi bat antolatu zuen gaztetxean. Lantegiaren aurkezpenaren
ondoren talde txikietako dinamika bat egin zen etxebizitzen alde
pribatu, kolektibo eta publikoaren definizioan aurreratzeko, eta
ondoren amankomunean jarri ziren emaitzak.
Maiatza eta uztaila bitartean, halaber, etxe jabeei elkarrizketa
egituratuak egin zizkien Udalak eta bertatik jasotako informazioak
eta hartu-emanak asko aberastu zuten prozesua. Kasu honetan,
gainera, hasieran izena eman zutenez gain, beste etxe jabe batzuk
gehitu ziren ondoren prozesura eta erantzun ona eman zuten.
Horrez gain, etxebizitzen egoeraren azterketa teknikoa ere
egin zuen Udalak, hainbat arlo aztertuz: hirigintza egoera, behe
solairuen egoera, eraikin publikoak...
Amaitzeko, etxe bila zebiltzanen artean inkesta telematiko bat
egin zuen Udalak eta jasotako emaitzekin nahi eta beharrak
identifikatu zituen. Dena den, talde honetan prozesuan zehar
konpromiso galera izan zen, hasieran izena eman zutenen %65ak
erantzun baitzuen ondoren bidali zitzaien inkesta.

Gauzak horrela, lanketa horren ostean, azken urrats gisa, ondorioen
aurkezpen saioa egin zuen, uztailaren 16an, udal liburutegian eta
egindako lanaren azken txostena urrian aurkeztu zion HiriDunak
enpresak Udalari.
Txosten horretan, besteak beste, ondorengo emaitza zein
ondorioak jaso ziren:

dabiltzanek beren aldetik ere antolatu eta etxebizitzarako bidea
egin dezaketela, administrazio edo sektore pribatuaren eskuetan
soilik egon gabe.
Etorkizunera begira, etxe bila dabiltzanen artean behar eta aukera
ezberdinen araberako lan taldeak egitea eta izen-emate kanpaina
eta inkesta zabaltzearen tarteko denborak laburtzea aipatu ditu.

- Etxe hutsen zerrenda eguneratzeko beharra.
- Behe solairuetan etxebizitzak egiteko aukerak landu eta
horretarako ordenantza egiteko beharra.
- Udal jabetzako lokalak etxebizitza sozial bilatzeko
aukera aztertzea.
- Etxebizitzak zatitzeko aukera aztertzea eta baserrietan
etxebizitza gehiago egitea.
- Etxejabeek segurtasuna eskatzen dute alokatzeko (erdia baino
gehiagok ez du sekula alokatu).
- Emakumeek gizonek baino gazteago dute etxebizitza beharra.
- Etxe bila dabiltzanen artean antolaketarako gogoa azaldu da.
- Hainbat aukera aztertu: erabilera lagapeneko etxebizitza
komunitarioak, adinekoentzat, gazteentzat...
Prozesu horri esker, beraz, Anoetako etxebizitzen inguruko
errealitatearen ikuspegi globala izatea lortu zen, bai eraikuntzei
dagokienez zein herritarren beharrei dagokienez ere. Horrek
etorkizunera begira lana egiteko oinarri sendo bat izatea
ahalbidetu dio Udalari, etorkizuneko etxebizitza politikak nola
landu erabakitzeko. Egindako azterketa teknikoak, gainera,
etxebizitza politikarako bide zabal eta oparoa eskaintzen dio
Anoetako Udalari.
Helburuen betetze maila, beraz, altua izan zen eta partaidetza
aldetik saio irekiek uste eta espero baino asistentzia altuagoa izan
zuten, partaideak aktiboak izan ziren dinamiketan eta giro onean
burutu ziren saioak.
Gainera, etxe bila dabiltzanen artean lan talde bat sortu da, 2030 urte bitartekoa, 8 pertsonez osatua. Helburua da erabilera
lagapenerako etxebizitza kooperatiba sortzea edo etxebizitzara
iristeko bideak elkarrekin lantzea.
Prozesuaren bitartez, halaber, Udalak ondorioztatu du etxe jabeak
beldur direla etxea alokatzeko, ezagunei ez bada eta etxe bila
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EKIMENAREN IZENA
Jolastuko al gara?
HELBURUAK
Haurren parte-hartzea sustatzea, nerabezaroan dauden
gazteak herri dinamikan parte-hartze aktiboagoa izan
dezaten parte-hartze ohituretan heztea eta herritar
helduen parte-hartzea ere sustatzea, jolas guneak modu
parte-hartzailean definituz.
PARTE-HARTZAILEAK
218 (122 emakumezko eta 96 gizonezko)
IRAUPENA
2019-2020
ALORRA
#haurrak

Asteasu
Jolastuko al gara?
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ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Asteasuko Udala
TOKIA
Asteasu
BIZTANLERIA
1.560 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Asteasuko Udalak, herriko bi parke birmoldatzeko partaidetza
prozesua abiarazi zuen 2019an. Izan ere, espazioak, jolasteko
eremuak izateaz gain, harremantzeko guneak ere badira. Harreman
horiek espazioaren konfigurazio eta, ondorioz, erabileraren
araberakoak izaten dira, Horregatik, herrietako espazio publikoek
eta jolas guneek duten konfigurazioa oso garrantzitsua da haurren
harremanak sustatu eta eraikitzeko, bai genero berdintasuna zein
adin ezberdinetako haurren erlazioa eta orokorrean elkarbizitza
lantzeari begira.
Gauzak horrela, prozesuaren helburua zen haurren parte-hartzea
sustatzea, nerabezaroan dauden gazteak herri dinamikan partehartze aktiboagoa izan dezaten parte-hartze ohituretan heztea eta
bide beretik, herritar helduen parte-hartzea sustatzea ere.
Horrekin batera, Udalak ondorengo zeharkako helburuak zehaztu
zituen prozesurako:

Horretarako bilera irekiak egin zituen Abetxu Ikastolako Haur
Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikasleekin eta ondoren,
gainerako herritarrekin:

- Egoteko guneak: jolas eremuetan gune ezberdinak egon
behar dute. Eremu aktibo, semi-aktibo eta lasaien arteko oreka
izatea ezinbestekoa izango da.

- Ikastolako haurrekin (2-10 urte) bilera bat egin zen bi
jolas eremuetan (Tranpazulo eta Lamiategi) eta beste bat
ikasgeletan, irakasleen laguntza aprobetxatuz. Guztira 130 haur
inguruk hartu zuten parte, 9 geletan banatuta.

Prozesuaren bitartez Udalak haur eta nerabeen ikuspegi eta
ikuspuntua jaso zuen, baina ez zen hitz egindakoa aurrera
eramateko aurreikuspen zehatzik definitu, ondorioz, ez zen
proposamen tekniko zehatzik marraztu.

- Nerabeekin (10-16 urte) Gaztelekuan egin ziren bi saio,
begiralea zegoela aprobetxatuz.
- Guraso eta gainerako herritarrekin ere bi saio ireki egin ziren
kultur etxean.
Kasu honetan, ikastola eta Gaztelekua inplikatu izanak guztiz
baldintzatu zuen prozesua, horri esker partaidetza oso altua
lortu baitzen. Helduen kasuan, halaber, gaiak zuzenki eragiten ez
zienez, zailtasun gehiago egon ziren haien inplikazioa lortzeko.

- Jolas guneak modu parte-hartzailean definitzea.
- Balore egokietan hezteko bitarteko eta espazio egokiak
definitzea.
- Genero berdintasunean oinarritutako jolas eremuaren
ezaugarriak definitzea.
- Genero estereotipoekin apurtzeko eta berdinen arteko tratu
onak bultzatzeko espazioen erabilera ezberdina definitzea.
- Herriaren izaera dela eta, euskara eta hizkuntza bizikidetzarako
zein kultur bizikidetzarako egokia izango den harreman
espazioak definitzea.
Gauzak horrela, prozesua 2019-2020 bitartean garatu zen eta
partaidetza prozesua haur eta nerabeekin garatzeko, ordura
arteko esperientziatan oinarrituta, egokien funtzionatu izan duten
egiturez baliatu zen Udala betiere ahalik eta herritar gehienei
parte-hartzeko aukera eskaintzeko helburuz.
Izan ere, jolas eremuko erabiltzaile nagusiak haur zien gazteak
izanik, Udalak argi zuen prozesu horren protagonista izan
behar zutela, baina ez zituen albo batera utzi nahi izan haurren
zaintzaz arduratzen diren pertsonak: gurasoak, aiton-amonak,
irakasleak… Hori dela eta, lanketa komunitate guztiarekin egin zen,
guztion parte-hartzea ezinbestekoa izan baitzen prozesua modu
integralean gauzatzeko.

Prozesuaren emaitzak:
Maila sustantiboan, abiapuntuan definitutako helburu guztiak bete
ziren: parte hartu zuten haur, nerabe, guraso eta herritarrekin batera
bi jolas eremuen gaur egungo egoera aztertu zen, diagnostikoa
partekatuz eta ondorioz, aipatu espazioak hobetzeko proposamen
eta ideiak jaso zituen Udalak, besteak beste:
- Ibilbide fluxuak: batez ere Tranpazulo jolas eremua
birdiseinatzeko orduan kontuan hartu beharreko zehar-lerroa
da, eragina izango baitu bereziki haurren jolas trantsizioetan.

Bestalde, partaidetzaren, komunikazioaren eta sentikortzearen
ikuspegitik, ondorengo emaitzak laburbildu zituen Udalak:
- Haur, nerabe eta heldu guztien ardura diren herriko
espazioen diseinu eta zaintzaren gaia herritar guztiekin
partekatzea lortu zen.
- Presentzialki egindako lanketak jolas eremuen inguruko
sentsibilizazioa lortzen eta herritar gaztetxoen hitzaren
garrantzia barneratzen lagundu zuen.
- Emandako urrats bakoitza herritarrei komunikatzeak (haur,
nerabe, guraso) Asteasu bezalako herri batean aktiboki
parte-hartzea bermatu du, parte-hartzeko aukera hori herritar
orori zabalduz.
Laburbilduz, beraz, Udalaren helburuak osotasunean bete ziren.
Bi jolas eremuak birmoldatu behar ditu eta prozesuari esker,
herritarren proposamen eta ideiak jaso zituen eta horiek kontuan
hartuko ditu exekuzio diseinua egiteko orduan. Birmoldaketak
2020an egitea aurreikusi du.

- Lurzorua: egungo jolas guneen portzentai oso altu bat lurzoru
industrialez egina dago eta lurzoru naturalago batzuetara
egin nahi da trantsizioa, haurren garapen pertsonalerako
interesgarriagoak direlako.
- Espazioaren antolaketa: Jolas-eremu inklusiboa izateko
(generoa, adina) ezinbesteko elementu bat izango da.
Tranpazulon adinen araberako trantsizioa izango da klabea,
Lamiategin, aldiz, gunearen funtzio-aniztasuna.
- Jolas-elementuak: haur eta nerabeen sormen eta jolas librea
sustatuko duten elementuak bilatu behar dira. Horretarako
kontuan hartu beharreko ezaugarriak materiala, malgutasuna
eta taldean edo bakarka aritzeko ematen duten aukerak dira.
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EKIMENAREN IZENA
APPa Asteasu
HELBURUAK
●Asteasuko herritarren partaidetza-sarea sendotzea eta
aktibatzea eta herritarren komunikaziorako teknologia
berrien inguruko formazioa eta dibulgazioa.
PARTE-HARTZAILEAK
50 (31 emakumezko eta 19 gizonezko)
IRAUPENA
2019ko urtarriletik 2020ko urtarrilera

Asteasu
APPa Asteasu

ALORRA
#aplikazioak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Asteasuko Udala
TOKIA
Asteasu
BIZTANLERIA
1.560 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Udalaren eta herritarren arteko komunikazioa zuzena eta
azkarragoa izateko eta Asteasuko herritarren partaidetza-sarea
sendotu eta aktibatzeko xedez, Asteasuko Udalak, teknologia
berriek eskaintzen dituzten aukerez baliatuz, mugikorretako APPa
diseinatzeko partaidetza prozesua abiarazi zuen 2019an.

Horri guztiari jarraiki, 2019an egindako lanketaren emaitza izan zen:

APPa diseinatzeaz eta martxan jartzeaz haratago, Udalaren
helburua zen herritarrei horren funtzionamendua azaltzeko
jarduerak egitea eta formazio eta ezagutza beharragatik, bereziki
hirugarren adinekoak, ostalariak eta herriko elkarteak informatzea.

- ●Hirugarren adinekoek teknologia berriekin duten arrakala
digitala murrizten ari da, eta hala errazagoa dute informazio
eguneratua jasotzea.

Proiektua Zitu enpresarekin eta Udalak komunikaziorako
kontratatutako pertsonekin zein Tolosaldeako komunikabideekin
elkarlanean garatu zen.
Gauzak horrela, egungo komunikazio-beharrei erantzunda,
Asteasuko Udalak mugikorretarako aplikazio bat jarri zuen
martxan 2019an. Hitz-jokoa baliatuta, Appa Asteasu! izena jarri
zion, eta helburutzat du asteasuarrei eta herrira doazen bisitariei
Asteasuren informazio eguneratua ematea.

- ●Asteasuko Udalak herritarrekin zuzenean komunikatzeko
martxan jarritako euskarri bat dinamizatzea.
- ●Herritarren partaidetza aktibatzea: hazten ari da Udalari mota
guztietako informazioa helarazten dion herritarren kopurua.

- ●Ostalariak eta dendariak prozesua integratuta, aspektu
Appaekonomikoaz
Asteasu! Justifikazioa
gain, Asteasuko eragile sozial bihurtu dira.

Horri lotuta, informazio eta formazio-jarduerek oso harrera
ona izan zuten, teknologia berrietan trebatzeko beharra zuten
herritarrek behin eta berriz azpimarratu zutelako egindako
formazio-saioen garrantzia.

Eskuorria

Askok gehiago egiteko eskatu zuten, eta kontuan hartu behar
da jardunaldiok berak partaidetza aktibatzeko funtsezko
jarduerak direla.
Prozesua, beraz, oso ondo baloratu zuten parte inplikatu guztiek.
Printzipioz, pertsonak bata bestearengandik aldentzen dituen gailu
teknologiko baten berri emateak, paradoxikoki, herritarren arteko
kohesioa sendotu du. Gainera, gaur egun, komunikatzeko bide,
behar eta kanal anitzak dauden honetan, aplikazioa beharrezkoa
da, papera gero eta gutxiago erabiltzen duen jendartean.
Era berean, Udalak profil anitzeko profesionalekin, kudeatzaileekin
eta sortzaileekin lan egiteak ematen dituen emaitzak azpimarratu
ditu eta etorkizuneko erronka gisa, pertsonatik pertsonarako
komunikazio zuzenaren sena ez galtzea aipatu du, bereziki
teknologia berria errefusatzen dutenen artean.

Behin aplikazioa martxan jarrita, haren erabilpena erakusteko
eta sustatzeko ekimenak jarri ziren martxan, beti ere,
herritarren partaidetza aktiboa jomugan jarrita. Dagoeneko,
smartphoneetarako aplikazioen erabilera jendartearen sektore
zabala batean normalizatuta dagoenez, askok berehala instalatu
eta erabiltzen hasi ziren.
Komunikabideentzako aurkezpen ekitaldi bat egin zen, eta
segidan herritar guztiei irekitako erakustaldi bat. Aplikazioaren berri
emateko, era berean, esku-orriak, kartelak, eta sare digitaletan
hedatzeko diseinuak egin ziren.
Horrekin batera, 2019an zehar hainbat orduko formazio-saioak
egin ziren, Asteasuko pertsona-talde zehatzei egokituta:
- ●Ostalariak.
- ●Merkatariak.
- ●Herriko elkarteak.
- ●Hirugarren adineko pertsonak.
Formazio saioekin batera, zuzeneko artapena ematen zitzaien
udaletxeko bulego-ordutegian, astelehenetik ostiralera 9:00etatik
14:00etara, aurretik hitzordua eskatuta.
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EKIMENAREN IZENA
Herritarrei aurrekontua gerturatzea

Baliarrain
Herritarrei aurrekontua
gerturatzea

HELBURUAK
Udal aurrekontuen berri emanez, herritarrak udalaren
eginkizunen parte sentitzea, herritarren iritzia
kontutan hartzen dela konturatzea eta herritarrek
parte-hartzea barneratzea
PARTE-HARTZAILEAK
23 (12 emakumezko eta 11 gizonezko)
IRAUPENA
4 hilabete
ALORRA
#partaidetza #gardentasuna #aurrekontuak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Baliarraingo Udala
TOKIA
Baliarrain
BIZTANLERIA
165 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Herritarrak Udalaren eginkizunaren parte sentiarazteko asmoz eta
haiengan parte-hartzea barneratzeko xedez, Udalak herritarrei
udal aurrekontua gerturatzeko prozesua burutu zuen 2019an.
Helburua zen, bide batez, herritarrei euren iritzia kontuan hartzen
dela erakustea, modu horretara haien parte-hartzea sustatu
eta indartzeko. Horretarako, esan bezala, udal aurrekontuak
landu eta osatzeko garaian, prozesu parte-hartzailea egin zuen
herritarrekin, aurrekontuen berri emanez, aurrekontuak dituen
betebeharrak azalduz eta horien baitan herritarren aukerak non
dauden azpimarratuz.
Prozesuak oro har lau hilabeteko iraupena izan zuen eta udal
bulegoa, areto nagusia, norberaren etxea, batzarreko gela eta
herriko ostatuaz baliatu zen Udala aurrera eramateko.

Helburuen betetze maila, beraz, erabatekoa izan zen. Edozein
kasutan, prozesu honek legealdian zehar jarraipena izatea eskatzen
du, herritarrei Udalak bere hitza bete eta euren proposamenak
kontuan hartu eta burutzen dituela erakusteko.
Ikasgai gisa, herritarrengana hurbiltzearen garrantzia azpimarratu
du Udalak, oraindik gutxi baitira bere kabuz eta ez Udalak deituta
etortzen direnak. Eta noski, herritar guztien partaidetzarekin,
emaitza hobeak lortzen dira.
Hori aintzat hartuta, beraz, etorkizunera begira horrelako
partaidetza prozesuetan sakontzen jarraitzeko asmoa azaldu du
Udalak, gazte jendearen parte-hartzea ere bultzatuz.

Legealdi aldaketa izanik, parte hartze orokorra burutu nahi izan
zuen. Gauzak horrela, legealdia osatu ahal izateko herritarrei
lau urtetarako ikusten zituzten premiak azaltzea eskatu zitzaien,
modu horretara, lau urtetan zehar herritarrek egin nahi zituzten
proposamenak jasoz eta horien lehentasuna zehaztuz.
Prozesuak bere horretan partaidetza altua izan zuen eta arlo guztiak
ukitu ziren. Guztira herritarren %70ak hartu zuen parte eta prozesua
begi onez ikusi zuten. Izan ere, herritarrentzat oso baliagarria izan
zen beraien parte-hartzean egindako proposamenak baloratzeko
eta besteenak ere kontutan hartu behar direla konturatzeko.
Solaskideen arteko komunikazioa zuzena izan zen uneoro , hau
da partaidetzako langilea zuzenean herritar bakoitzarekin elkartu
eta hitz egin zuen.
Egindako lanari esker, gainera, ondorengo emaitzak ere lortu ziren:
- Legealdirako egin behar diren etxeko lanak deskribatzea.
- Herri batzarrean 2019 eta 2020ko likidazioa ulertu eta
horretaz jabetzea.
- Udalaren informazio ematea eta horren beharra dagoela
konturatzea eta informazio hau atalez atal eman beharrekoa
dela jabetzea.
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Berastegi
Herri kontakizuna, marka eta komunikazio
estrategiaren barneko partaidetza prozesua
EKIMENAREN IZENA
Herri kontakizuna, herri marka eta komunikazio
estrategiaren barneko partaidetza prozesua
HELBURUAK
Herri markaren bidez, Berastegi eta bere jendearen
esentzia, historia, jarduna, asmoak, kezkak, poztasunak
eta helburuak bateratzea, hausnartzea, elkarrekin lantzea
eta irudikatzea.
PARTE-HARTZAILEAK
18 (9 emakumezko eta 9 gizonezko)
IRAUPENA
2019ko otsailetik 2020ko otsailera
ALORRA
#nortasuna
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Berastegiko Udala
TOKIA
Berastegi
BIZTANLERIA
1.052 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Herri markaren bidez, Berastegi eta bere jendearen esentzia,
historia, jarduna, asmoak, kezkak, poztasunak eta helburuak
bateratzea, hausnartzea, elkarrekin lantzea eta irudikatzea da
Udalaren helburua.
Horri lotuta, Udalaren nahia da modu ludiko batean Berastegiko
kontakizuna herritarren eskutik jasotzea, komunikazio tresnak
garatzea, Herri Markaren sorreran laguntzeko gakoak eta markaren
gidarako gakoak lortzea eta prozesua aurkezteko erabakiak eta
markarentzako ekintza plana zehaztea.
Gauzak horrela, aipatu partaidetza prozesua 2019ko otsailetik
2020ko otsailera bitartean garatu zen udaletxeko balio anitzeko
gelan, pleno aretoan eta udal bulegoetan.

inguruko parte hartzea eskatu zitzaien eta lorturiko emaitzak eta
informazio guztiaren kalitatearekin helburuak betetzeko bidean
dago Udala.
Era berean, partaidetza aldetik, Udalak esperotakoa izan zuen.
Guztira 20 lagun inguruk hartu zuten parte, gainerako partaidetza
ekimenen pareko. Horri lotuta, parte-hartzearen eta partaideen
kalitatea azpimarratu du Udalak, egindako lanari esker, herri
marka modu parte-hartzaile batean garatzeko informazio asko
lortu baitzuen. Bertaratu zirenek ere, oso balorazio baikorra egin
zuten prozesuaren inguruan.

Egindako bileren helburua ondorengoa izan zen: herritarrek
Berastegiko herria ezagutarazteko helburuarekin eta honen
ezaugarri nagusiak definitze aldera etorkizunerako klabeetan
lan egitea (modu ludiko batean lan egitea lehenetsi zen
antolatzaileen aldetik).
Horretarako, dinamika ezberdinez baliatu zen Udalak:
- Txoko berezien ezagutzea: Txuri beltzeko mapa bat erabili
zen bertaratutako bakoitzak herrian gustukoen zuen
txokoa azaltzeko.
- Aurkezpen eta herriaren ezagutza: Norberaren aurkezpena
burutu zen eta aurkezpen horretatik herriarekin lotutako
ezaugarriak identifikatzeko sare-dinamika garatu zen.
- Etorkizuna marraztu: Txuri beltzeko mapari kolorea
ematen saiatu ziren etorkizuneko Berastegi nola
irudikatzen den ezagutzeko.
Dinamika horiek prozesuaren kalitatearen gako bat izan ziren, gaia
ez baitzen oso zehatza eta konkretua. Horrenbestez, hitz egin eta
hausnartzen hasteko laguntza handikoak izan ziren.
Helburuen betetze maila, halaber, oso altua izan zen. Berastegin
parte hartze prozesu ezberdinak egin diren arren, gauza edo
proiektu oso konkretuen inguruan izan dira gehienak (udal
liburutegiaren diseinuaren inguruko prozesua, mediku etxeren
etorkizuneko erabilpenaren inguruko parte hartzen prozesua…).
Oraingo honetan, ordea, herritarrei abstraktuagoa den gai baten
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EKIMENAREN IZENA
2020 urterako aurrekontuak
HELBURUAK
Udal aurrekontuaren bitartez herritarrak administrazioan
inplikatzea eta udalaren eginkizunetan parte hartzeko
aukera ematea, udalak duen ardura bera sentitzea,
beraien hitzak ere garrantzia duela erakustea eta ohiko
ohituretan partaidetza sustatzea.
PARTE-HARTZAILEAK
31 (16 emakumezko eta 15 gizonezko)

Orendain
2020 urterako
aurrekontuak

IRAUPENA
4 hilabete
ALORRA
#partaidetza #aurrekontuak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Orendaingo Udala
TOKIA
Orendain
BIZTANLERIA
211 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Herritarrak udal administrazioan inplikatu eta Udalaren
eginkizunetan parte-hartzeko aukera eskaintzeko, Orendaingo
Udalak 2020ko aurrekontuak osatzeko partaidetza prozesua
burutu zuen.
Prozesu honen bitartez, herritarrek Udalak duen ardura bera
sentitzea, beraien hitzak ere garrantzia duela erakustea eta ohiko
ohituretan partaidetza sustatzea zuen helburu Udalak.
Gauzak horrela, azken urte hauetan Orendainen parte hartze
prozesua antzekoa izan da (24-25 lagun saioko) eta herritar
partaideen kopurua handitu ez bada ere, gazteak inplikatzen ari
direla ematen du, eta hori garrantzizkoa da.
Lan egiteko metodologia betikoa izan zen: Udalak herritarrak
informatu eta egindako azterketak mahairatu zituen. Ondoren,
herritarrek horien inguruan hausnartu eta iritziak eman eta
proposamenak egiteko aukera izan zuten. Horiek guztiak
saio irekietan eztabaidatu ziren, guztien arteko adostasuna
lortzen saiatuz.
Emaitzei dagokienez, prozesua kontsolidatzea eta partehartzaileen artean gazteen kopurua handitzea izan ziren
nagusienak. Gazteen partaidetzari lotuta, etorkizunera begira
horrek izan ditzakeen onurak azpimarratu ditu Udalak, gazteek
prozesuaren ohiturak barneratuz gero, aurrera begira ekarpenak
eta proposamenak egiteko ausardia irabaziko dute eta horrekin
horrelako prozesu batek asko irabaz lezake.
Ikasgai gisa, herritarren espektatibak betetzeko zailtasuna
azpimarratu du Udalak. Izan ere, herritar askok bere iritziak eta
eskaerak betetzen ez direnean prozesua desegokitzat jotzen
dute, besteen iritziak herriarentzat eta herritarrentzat oro har
egokiagoak direla onartzea kosta egiten baita. Horregatik kasu
batzuetan herritarren espektatibak bete gabe geratzen dira.
Etorkizunera begira, halaber, partaidetza prozesuak gazte eta
nerabeei zabaltzen jarraitzeko erronka eta konpromisoa hartu
du Udalak.
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Orexa
2019ko
parte-hartze
prozesuak
EKIMENAREN IZENA
2019ko parte-hartze prozesuak
HELBURUAK
Zenbait partaidetza prozesuren bidez, udal kudeaketan
herritarren parte-hartzea txertatzea eta herritarrak udal
erabakien parte izatea.
PARTE-HARTZAILEAK
24 (9 emakumezko eta 15 gizonezko)
IRAUPENA
2019ko otsailetik abendura
ALORRA
#partaidetza #etxebizitza #energia
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Orexako Udala
TOKIA
Orexa
BIZTANLERIA
106 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Udal kudeaketan herritarren parte hartzea txertatu eta herritarrak
udal erabakien parte izateko xedez, 2019an, Orexako Udalak hiru
partaidetza prozesu desberdin burutzea aurreikusi zuen: Orexako
Ostaturen zaharberritzearen III. fasearen inguruko prozesua
lehena, HAPO berrian etxebizitzen ingurukoa bigarrena eta herri
mailan energia berriztagarrien inguruko proiektuarekin loturikoa
hirugarrena.
Prozesuak 2019ko otsailetik abendura bitartean garatu ziren
Orexako ostatuko ganbaran eta udaletxeko bulegoan eta
hasiera batean aurreikuspena hori bazen ere, azkenean energia
berriztagarrien inguruko proiektuak bereganatu zuen Udalak
parte hartzerako jarritako baliabide eta denbora ia guztia.
Edozein kasutan, prozesu guztia dinamizatu eta bideratzeko
parte hartze teknikaria kontratatu zen Tolosaldea Garatzenetik.
Teknikariaren lana prozesua diseinatu, dinamizatu, deialdien
zabalkundea egin, banakako bilerak burutu eta herri batzarrak
dinamizatzea izan zen.

Prozesuen nondik-norakoak

zen eta honek proiektuaren diseinua eta irismena guztiz
aldatu zituen. Parte hartze prozesu honen baitan lehenengo
herri batzar ireki bat ospatu zen proiektua aurkezteko.
Legea indarrean sartu ostean, ordea, baldintzak aldatu zirela
ikusirik, beste 5 bilera egin ziren herritar multzo txikiago batekin,
hain zuzen, legeak eragindako aldaketak eta planteamendu
berriaren azalpenak emateko.
Ondoren, proiektuan parte hartzeko interesa agertu zuten
herritarrekin banakako bilerak egin ziren, beraien kontsumo
kurbak lortu ahal izateko. Informazio hau guztia Goinerreko
teknikariek aztertu eta urte amaieran herri bilera berri bat ospatu
zen proiektuaren zirriborroa aurkezteko eta bertan parte hartzeko
baldintzak eta irizpideak zehazteko.
Gauzak horrela, prozesua oso mamitsua izan zen emaitzei
dagokionez. Proiektuaren muina herritarren osatu zuten,
prozesuaren helburua baitzen udal eraikin zein etxeetako energia
elektrikoa sortzeko udal azpiegitura bat sortzea, eguzki energia
fotovoltaikoan oinarritua.
Bide horretan, herritarrek oso paper garrantzitsua izan zuten
prozesuan, azken finean, sortzaile bilakatuko direlako. Zentzu
horretan, herriko kontsumo elektrikoa ezagutu eta, ondorioz,
kontsumo horren neurriko azpiegitura bat sortzeko herritarren
ordukako kontsumo kurbak eskuratu behar izan ziren. Lanketa
hori banakako saioetan egin zen.

1.

Ostatuko III. fasearen inguruko prozesuaren inguruan ez
zuen ezer egiteko denborarik eman. Bigarren fasea, gainera,
asko luzatu zen eta azkenean, III. Fasea 2020an edo 2021ean
egitea erabaki zuen. Parte-hartze prozesu hau, beraz,
atzeratu egin zen.

2.

HAPO berrian etxebizitzen inguruko hausnarketa egiteko
herri bilera bat soilik egin zen 2019ko ekainaren 20an eta
bertan, bereziki, HAPOa berritzerakoan aurreikusi beharreko
etxebizitza kopurua eta tipologiaren inguruko hausnarketa
orokor bat egin zen. Hori dela eta, prozesuaren emaitzak
ez ziren oso zehatzak izan, baina datorren urteari begira,
gaia lantzen jarraitzea aurreikusi du Udalak, Orexako HAPOa
berritzeko prozesua abian baita.

Horrez gain, behin azpiegitura zehaztuta zenean, sorturiko Kwh
guztiak Udalaren, herriko enpresen eta herritar parte-hartzaileen
artean zein irizpideren arabera banatu adostu behar izan zen eta
hain zuzen hori izan zen prozesuaren puntu korapilatsuena.

Energia berriztagarrien inguruko parte hartze prozesuak
esperotakoa baino garrantzia eta abiada handiagoa hartu
zuen. Izan ere, 2019ko apirilaren 5ean autokontsumo
elektrikoa arautzen duen 244/2019 Errege Dekretua onartu

Hortaz haratago, baina, herritarren artean sorturiko energia nola
banatu ere erabaki behar izan zen. Aukeren artean, etxebizitzan
kontratatutako potentziaren arabera, etxebizitzako biztanle
kopuruaren arabera edo irizpide sozialak jarraituz egitea aztertu zen.

3.

Oraindik legeak banaketa hau kontsumo errealaren arabera
egiten uzten ez duenez, urte amaieran egindako herri batzarrean,
oraingoz kontratatutako potentziaren arabera egitea adostu zen,
baina legearen garapenak kontsumo errealaren arabera egitea
uzten duenean aldaketa egitea adostu zen.
Laburbilduz, prozesu honetan, azpiegituraren diseinuaren
inguruko zirriborro bat lantzea, behin behinean proiektuan parte
hartuko duten herritarren zerrenda bat osatzea eta sorturiko
energiaren banaketa egiteko irizpideak zehaztea lortu zen.
Helburuen betetze mailari dagokionez, halaber, lehenengo bi
prozesuetako markaturiko helburuak bete ez direla esan liteke,
nahiz eta etxebizitzen inguruan gutxienez herri bilera bat egin
den. Energia berriztagarrien inguruko prozesuak, ordea, espero
baina helburu gehiago bete ditu, 2020 urtean dagoeneko Udala
proiektuaren exekuzio materialarekin hasteko prest egoteraino.
Gainera, gaiak jakin-min handia piztu zuen eta prozesuaren fase
ezberdinetan 24 pertsonek hartu zuten parte. Hau 127 biztanleko
eta 50 etxebizitza inguruko herri batentzako emaitza bikainak dira.
Ildo horretan,parte-hartzearen egituraren aldetik, herri batzarraren
eta banakako bileren arteko oreka lortu zen eta emandako
emaitzak kontuan hartuta, 2020ra begira, beste gai korapilatsu
bat jorratuko denez, herri batzarrekin batera banakako bilerak ere
uztartuko dira.

Izan ere, Udalaren lehenen proposamena Udalaren eta enpresen
kontsumoak lehenestea izan zen, herritarrak hirugarren utzita.
Eztabaida askoren ondoren proposamen hau hobetsi zen.
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Eskualde honen iparreko muga itsasoa da. Ekialdean
Donostialdearekin eta Tolosaldearekin egiten du muga;
hegoaldean Goierrirekin; eta mendebaldean Deba Garai
eta Beherearekin. Guztira 327,2 km²-ko lur eremua dauka,
hau da, Gipuzkoakoaren % 16,5 eta bi ibaiek zeharkatzen
dute, Urola ibaiak eta Oria ibaiak. Hamaika udalek osatzen
dute eskualde hau. Zarautz eta Azpeitia dira hirigunerik
garrantzitsuenak. Zarautzen eraginpean daude itsasaldeko
herriak: Aizarnazabal, Aia, Zumaia, Getaria eta Orio; azken herri
hori oso lotua dago Donostiari. Azpeitiak bere eraginpean
ditu barrualdeko herriak: Azkoitia, Zestoa, Errezil eta Beizama.
Komunikazioak, W-E norabidean, errepide hauen bitartez
egiten dira: A-8 (Bilbao-Behobia) autobidea; N-634
kostaldeko errepidea; eta EIgoibar, Azpeitia, Azkoitia,
Errezil eta Tolosa lotzen dituen GI-2634 errepidea.
Bestalde, norabide berean, Gipuzkoa eta Bizkaia lotzen
dituen bide estuko trenbidea dago. Urolako arroarekin
lotura GI-631 errepidearen bitartez egiten, da (Zumaiatik
Zumarragaraino doana), eta Goierrirekin berriz GI-2635
errepidearen bitartez (Azpeititik Beasaineraino doana).
Urolako trenbidea azken errepide horren alboz albo zihoan,
baina urte luzeen ondoren 80ko hamarkadan zerbitzua
kendu eta trenbidea deuseztatu zuten. Azpeitiko geltoki
zaharrak Trenbidearen Euskal Museoa gordetzen du egun.
Zerbitzuen sektoreak eta industriak dute pisu gehien,
baina lehen sektoreak beste eskualdeetan baino
pisu nabarmenagoa dauka hemen; bereziki herri txiki
batzuetan: Getarian, Aian, Beizaman, Errezilen eta Orion.
Getarian eta Orion arrantzak duen pisuak eragin handia
izan dezake lehen sektore horretan hainbeste langile
izateko. Turismoari lotutako jarduerak garrantzi handikoak
dira kostaldean, batez ere Zarauzko hondartzaren eta
Zestoako bainuetxearen inguruan. Oporretako bigarren
etxeak eta udaldiko alokairuzkoak ugariak dira Zarautzen.
Azpeitia epai barrutiko burua da; barruti horretan
eskualdeko herri guztiak, eta orobat ere Tolosaldeko
Bidegoian sartzen dira.
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EKIMENAREN IZENA
Gazteen partaidetza prozesua
HELBURUAK
Azpeitiko 12-16 urte bitarteko gazteen aisialdi beharrak,
nahiak eta interesak ezagutzea; eta horiei erantzuteko,
gazteen parte hartzea aktibatzea.
IRAUPENA
2019ko ekainetik 2020ko azarora
ALORRA
#nerabeak #gazteak

Azpeitia
Gazteen partaidetza prozesua
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ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Azpeitiko Udala
TOKIA
Azpeitia
BIZTANLERIA
15.220 biztanle
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EKIMENAREN AZALPENA
2019an, Azpeitiako Udalak gazteen partaidetza prozesua abiarazi
zuen Azpeitiko 12-16 urte bitarteko gazteen aisialdi beharrak,
nahiak eta interesak ezagutzeko, horiei erantzuteko eta bide batez,
gazteen parte-hartzea aktibatzeko.
Prozesuaren bitartez, halaber, Udalaren helburua zen:
- Azpeitiko gazteekin gazteek bizi duten egoera eta
errealitatearen diagnostiko partekatua egitea, beharrak,
interesak, nahiak eta pertzepzioak jasoz.
- Diagnostikoa oinarri hartuta, egoera hobetzeko lan ildoak
identifikatzea, plangintza diseinatzea eta ebaluazioirizpideak zehaztea.
- Azpeitiko gazte gehiengoaren parte hartzea ahalbidetzea.
- Gazteen beharrei erantzuna topatzeko Azpeitiko Udalaren,
hezitzaileen, gurasoen, ikastetxeen eta gazteen arteko
harremana eta elkarlana sustatzea.
Gauzak horrela, aipatu prozesua 2019ko ekainetik 2020ko azaroa
bitartean garatu zen udaletxean bertan, Gaztelekuan eta herriko
hiru ikastetxeetan (Azpeitiko Ikastola Ikasberri, Urola Ikastola eta
Iraurgi ikastetxea).

horiek txosten eta bideo batean jaso eta bidali guraso zein gazteei,
osasun krisiak eragindako egoera dela eta ezin izan baitzen saio
irekirik egin.

eta gazteentzako proiektu bat izan beharrean, gazteekin batera
aurrera eraman zen proiektu bat bilakatu zen, euren beharrei
lekua emanez.

Edozein kasutan, prozesuari esker, lan ildo desberdinak finkatzea
lortu zen:

Horrela, gazteek euren iritziak plazaratzeko guneak eta momentuak
behar dituztela ikasi zuen Udalak eta horien beharrak identifikatzea
beharrezkoa izan zen gazteen parte hartze erreala sustatzeko.

Prozesuaren nondik-norakoak

- Aisialdiko ekintza ezberdinak herri mailan egotearen beharra.

Partaidetza prozesuak fase ezberdinak izan zituen:

- Gazteek euren kabuz kudeatu dezaketen gune baten beharra.

Lehen fasean, gazteria teknikariak eta gazteria saileko hezitzaileak
ikastetxeekin landu zuten gaia. Horrez gain, parte hartuko zuten
gazteen gurasoak informatu ziren.
Bigarren fasean, 12-16 urte bitarteko herriko gazteei galdetegi
bat pasa zitzaien ikastetxeetan haien behar eta nahien inguruko
diagnosia egiten hasteko. Ondoren, jasotako emaitzekin 2020ko
urtarrila eta otsaila bitartean kontraste saio irekiak egin ziren DBH2
eta DBH4ko gela guztietako ikasleekin.
Behin saio horiek eginda, hirugarren fase batean ondorio nagusiak
atera ziren Elhuyar Aholkularitza enpresaren laguntzarekin eta

- Talde eragile bat osatzea gazteekin jarraipena egiteko.

Proiektuari bukaera eman ez zitzaion arren, Udalak berriro helduko
dio gaiari eta etorkizunera begira, gazteekin eta gazteentzat lana
egiteko garaian, haien iritzia kontuan hartuko du.

- Herriko zenbait txoko egokitzea gazteen beharretara.
Helburuen betetze maila, beraz, altua izan zen baina Udalak ezin
izan zituen guztiak bete, osasun krisialdia dela eta. Dena den,
parte-hartze maila altua izan zen eta ikastetxeetan burututako
lanketan, herriko 12-16 urte bitarteko gazte gehienek hartu zuten
parte (300 ikasle inguruk).
Gazteek, oro har, interesa azaldu zuten eta proposamen ugari egin
zituzten. Prozesua, beraz, aberatsa izan zen, bai sustatzaileen zein
parte-hartzaileen aldetik ere. Elkar entzuteko tartea hartu zuten
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EKIMENAREN IZENA
Getariako herrigunean aparkalekuen sistema arautzeko
parte-hartze prozesua
HELBURUAK
Getariako udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen
aparkamendua eta gune jakin batzuen zirkulazioaren eta
erabileraren zenbait alderdi arautzeko ordenantza edo
araudiaren oinarria izango denaz hausnarketa egitea eta
edukiak adostea.
PARTE-HARTZAILEAK
105 (58 emakumezko eta 47 gizonezko)
IRAUPENA
2019ko irailetik abendura

Getaria
Herrigunean aparkalekuen sistema
arautzeko parte-hartze prozesua
PARTAIDETZA GIPUZKOAN 2019-2020 | UDALERRIAK | UROLA KOSTA | GETARIA

ALORRA
#aparkalekuak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Getariako Udala
TOKIA
Getaria
BIZTANLERIA
2.830 biztanle
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EKIMENAREN AZALPENA
Getariako udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen
aparkamendua eta gune jakin batzuen zirkulazioaren eta
erabileraren zenbait alderdi arautzeko ordenantza edo
araudiaren oinarria izango denaz hausnarketa egiteko eta
edukiak adosteko xedez, Getariako Udalak parte-hartze
prozesua abiarazi zuen 2019an.
Aipatu prozesua 2019ko irailetik abendura bitartean garatu zen eta
Udalak, helburutzat izan zituen:
- Getariako trafikoa antolatzen eta hobetzen laguntzeko
proposamena egitea.
- Herriko hainbat zonatan aparkatzeko eskaintzaren eta
eskariaren artean oreka handiagoa lortzea.
- Herrian suertatu daitezkeen gatazka egoerak ahalik eta gehien
leuntzea adostasun zabaleko ordenantzaren bidez.
Horretarako, Emun enpresa eta Udalaren koordinazio lan bilerez
haratago, hiru saio ireki egin zituen Udalak herritarrekin azaroa eta
abendua bitartean
Lehen saioaren helburua izan zen diagnostiko komuna osatzea,
aparkamendu sistema desberdinen arteko abantailak eta
desabantailak zerrendatzeko eta egoki ikusten ziren bestelako
aukerak mahai-gainean jartzeko. Era berean, herritarrek
aparkamenduari buruz zituzten kezka eta iradokizunak jaso ziren
aipatu saioan.

bidez aukeraketa egitea izan ziren, baita herritarren galderak,
iritziak eta ekarpenak jaso eta hurrengo pausuak azaltzea ere.
Horretarako, aurreko saioaren laburpena egin eta bertan
esandakoak gogora ekarri ziren. Udalak, halaber, bere postura
azaldu zien herritarrei eta aurre-proposamen bat ere aurkeztu zien.
Herritarrek, bere aldetik, taldetan banatuta, sistema egokienaren
alde bozkatu zuten.
Hirugarren eta azken saioan, Udalaren helburua izan zen bere
proposamena aurkeztu eta herritarrek prozesua abiatzean
planteatutako helburuak bete diren ala ez egiaztatzea, hau da,
prozesuaren balorazio orokorra egitea, bideratzaileak, metodologia
eta emaitzak kontuan hartuta.
Lan saio guztiak Emunek prestatu eta dinamizatu zituen. Saioen
gidoiak ondo zehaztuta eraman ziren eta edukiak zehatzak izan
ziren. Horretarako, Udaleko ordezkariekin beharrezko kontrasteak
egin zituen aipatu enpresak eta Udalak bere azalpenei dagozkien
dokumentuak eta aurkezpenak prestatu zituen.
Saietako metodologia saioaren helburuaren arabera egokitu zen.
Teknika eta material arin eta erakargarriak erabili ziren kide guztien
parte hartzea bermatzeko. Urratsak aldez aurretik zehaztuta egon
ziren eta saio bakoitzerako lanerako gidoi zehatza eraman zen:
ideiak sortzeko, erabakiak hartzeko, lehentasunak jartzeko edo
beste hainbat helburutarako teknikak erabili ziren, eta saioz saio,
helburuaren arabera egokitu ziren.

Emaitzei dagokienez, Udalak Getariako herrian aurrerantzean
izango duen aparkamendu sistema ezarri zuen eta izango
dituen ezaugarriak eta hau kudeatzeko modua eta kronograma
ere aurkeztu zituen. Era berean, alde berrirako eta alde zahar
eta moilarako proposamenak ere landu ziren eta sistemaren
kudeaketa eredua zirriborratu zen, baita honen aplikaziorako
kronograma ere. Horrenbestez, aparkalekuak arautzeko landuko
den ordenantzaren oinarria osatzea lortu zen.
Gauzak horrela, helburuen betetze maila %100ekoa izan zen.
Guztira 105 lagun gerturatu ziren eta saioak biziak izan ziren,
betiere, gaia herritarren interesekoa baitzen. Horri lotuta, interes
eta helburu kontrajarriak egon ziren arren, elkar ulertze eta enpatia
ariketa interesgarria izan zen. Herritarrek ahalegin handiak egin
zituzten jarrera guztiak ulertzeko, baina, era berean, zorrotzak izan
ziren Udalaren erantzukizunarekin, eta honek planteamendua
gehiago zorroztera eraman zuen Udala.
Dena den, ordenantza orain erredakzio fasean dago eta onartu
ondoren hasiko da aplikatzen. Probaldi garaia beharko du parte
guztiak egoera berrira egokitu daitezen, eta azken balorazioa
araberakoa izango da.
Ikasgai gisa, Udalak errealitate guztiak kontuan hartu behar
direla ikasi du. Hau da, populazio “afektatuena” bat izan arren
(kasu honetan, alde berriko bizilagunak) ez direla besteak (alde
zaharrekoak, adibidez) ahaztu behar eta horien ekarpenak jasotzeko
moduko diseinua planteatu behar dela hasiera-hasieratik.

Gauzak horrela, prozesua kokatzeko Udalak Getariako herriari
buruzko datu batzuk eman zituen: trafikoa, ibilgailuei buruzko
datuak eta momentuan herrian zein aparkaleku sistema ezarrita
zegoen. Helburua izan zen:
- Herritarrek talde desberdinetan aparkamendu sistema
desberdinen artean aukeren analisia (abantailak eta
desabantailak) egitea.
- Getariako alde berria eta zaharreko mapak erabiliz guneak bereiztea.
- Erakusketaren teknika erabiliz, herritarrek egindako
proposamenak elkar-jartzea talde handian.
Bigarren saioaren helburuak, halaber, aurreko saioan herritarrek
botatako kezka, galdera eta iradokizunei erantzuna ematea eta
aparkalekua ordenatzeko sistema desberdinen artean bozketa
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EKIMENAREN IZENA
Zestoako haur, nerabe eta gazteen ekimenak eta partehartzea sustatzeko zerbitzua
HELBURUAK
Gaztelekuko erabiltzaileen proposamenetatik abiatuta,
beraiekin osatutako urteko programazioa aurrera
ateratzea eta intereseko proiektuak adostu eta aurrera
eramatea, subjektu aktibo sentiaraziz.
PARTE-HARTZAILEAK
50 (32 emakumezko eta 18 gizonezko)
IRAUPENA
2019ko urtarriletik ekainera eta irailetik martxora

Zestoa
Haur, nerabe eta gazteen ekimenak eta
parte-hartzea sustatzeko zerbitzua
PARTAIDETZA GIPUZKOAN 2019-2020 | UDALERRIAK | UROLA KOSTA | ZESTOA

ALORRA
#haurrak #gazteak #nerabeak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Zestoako Udala
TOKIA
Zestoa
BIZTANLERIA
3.894 biztanle
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EKIMENAREN AZALPENA
Gaztelekuko erabiltzaileen parte-hartzea sustatzea oinarri hartuta,
Zestoako Udalak haur, nerabe eta gazteei zuzenduriko partehartze prozesua abiarazi zuen 2019an.

- Espazioarekiko eta materialarekiko ardurak eman.

Prozesuak helburu zuen:

Prozesua urtarrila-ekaina eta iraila eta martxoa bitartean garatu zen
eta lan gune gisa gaztelekua erabili zen, 6-9 urte bitartekoentzat
lantegi puntualen bitartez eta 10 urtetik gorakoentzat gaztelekuko
eskaintza jarraituaren bitartez.

- Haur eta nerabeen proposamenak jaso eta erraztea.
- Ideien sorkuntza eta hedapena suspertu eta ahalbidetzea.
- Denbora betetzeko modu ezberdinak, suspergarriak eta
sortzekoak ahalbidetzea.
- Harreman eragingarri bat sortzeko prest dauden heldu
onuragarriak nerabeen eskura jartzea.
- Guztion gaietan parte hartzen duten subjektu aktibo
sentiaraztea.
- Aukera berdintasuna bermatu.
- Harremanak sortu eta sendotu.
- Adinean aurrera doazen bezala ardurak handitzea.
- Herri sentimendua landu eta handitzea.
Horrekin batera, prozesuak ondorengo helburu zehatzei erantzun
nahi zien:
- Gaztelekuko erabiltzaileen proposamenetatik abiatuta,
beraiekin osatutako urteko programazioa aurrera ateratzea.
- Intereseko proiektuak adostu eta aurrera eraman, subjektu
aktibo sentiaraziz.
- Ekintza ezberdinak, suspergarriak eta sortzekoak egitea.
- Herriko heldu onuragarriekin ekintzak antolatzea.
- Nerabeekin herri-mailako ekintzak antolatu.
- Integrazio beharrak dituzten haur eta nerabeak identifikatu
eta gaztelekura etortzea sustatu.
- Haurren arteko harremanak behatu eta zailtasunak
dituztenei integratzen lagundu.

- Haurrek Zestoa ezagutzeko ekintzak egitea.

Gauzak horrela, gaztelekuko erabiltzaileen proposamenak aintzat
hartuta, urteko egitarau bat osatu zen. Tailerrak, eskulanak,
jolasak, herri-mailako ekimenak... antolatzen dira gaztelekutik eta
horretarako erabiltzaileen inplikazioa bilatu da.
Prozesuari esker, beraz:
- Erabiltzaileen iniziatiba aktibatu da.
- Erabiltzaileen arteko harremanak sustatu dira.
- Haurrak eta nerabeak herrian ikusgarri egin dira.

aurrera eramateko. Horiek horrela, parte-hartze dinamikak kartulina
eta gometxen bitartez egin ziren eta ondoren, jolas, lantegi eta
eskulanekin osatu zen egitaraua.
Era berean, dinamizatzailearen eta nerabeen arteko harremana
presentziala izan zen eta zenbait momentutan, whatsappa ere
erabili zen.
Ikasitakoen alorrean, nerabeen erritmoak errespetua azpimarratu
du Udalak, nerabe-kuadrila ezberdinei parte-hartze maila
ezberdina eskatzearen garrantzia, hain zuzen, bakoitza bere
mailan baitoa.
Amaitzeko, hurrengo prozesuei begira, ikasturtearen hasieran
(urria-abendua) proposamenak jasotzetik haratago antolaketan
nerabeak inplikatzea asko kostatzen dela ohartu da Udala. Ikasturte
berriarekin nerabe kinta berri bat sartzen denez gaztelekuan, eta
zaharrenen asistentzia ere gutxitu egiten denez, hiru hilabete
horiek taldea, harremanak... egonkortzeko behar izaten dira. Eta ez
da garai egokia izaten beraien inplikazioa eskatzeko.

- Gazteria zerbitzua herrian ikusgarri egin da.
- Nerabeen ardurak handitzea: espazioarekiko,
materialarekiko, herriarekiko...
Izan ere, urteak dira jada Zestoako Udala nerabeekin parte-hartzea
sustatzen ari dela eta hasieran ekintzak proposatzea kostatzen
bazitzaien ere, gaur egin hori erraz egiten dute eta gaztelekuko
zerbitzua beraien iniziatibekin aurrera ateratzen dela ere ikusten
ari dira. Orain, prozesuaren hurrengo mailan daudela esan daiteke,
ekintzen antolakuntzan nerabeen parte-hartz maila handitzeko
fasean, alegia.
Hori guztia kontuan hartuta, helburuen betetze maila,
horrenbestez, altua izan zen, asistentzia eta parte hartzea altua
izan ziren eta ekintza gehienak nerabeek proposatutakoak izan
zirenez, inplikazio altua izan zuten.
Metodologiari erreparatuz, lehen aipatu bezala, 6-9 urte
bitartekoentzat lantegi puntualak egin ziren eta 10 urtetik
gorakoentzat gaztelekuko eskaintza jarraitua erabili zen prozesua
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EKIMENAREN IZENA
Haur, nerabe eta gazteei arreta eskaintzen dieten
udal langileekin eta herriko eragileekin koordinazioa
sistematizatzea
HELBURUAK
Udal langile eta herriko eragileekin koordinazioa
sistematizatzea.
PARTE-HARTZAILEAK
120 (69 emakumezko eta 51 gizonezko)

Zestoa
Haur, nerabe eta gazteei arreta
eskaintzen dieten udal langile eta
eragileen koordinazioa
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IRAUPENA
2019ko martxotik irailera
ALORRA
#haurrak #gazteak #nerabeak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Zestoako Udala
TOKIA
Zestoa
BIZTANLERIA
3.894 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Haur, nerabe eta gazteei arreta eskaintzen dieten udal langile eta
herriko eragileekin koordinazioa sistematizatzeko eta proiektu
amankomunak identifikatu eta garatzeko partaidetza prozesua
abiarazi zuen Zestoako Udalak 2019an.

behar dute, eta motzak.
- Saio batetik bestera denbora gutxi pasatzen bada, hobe.

Prozesua martxotik irailera bitartean garatu zen eta partaide izan
zituen Zestoa Herri Hezitzailea lan-taldea, udaleku irekietako
begirale-taldea eta herriko haurrak.

- Festetako proposamenak maiatzean jaso ditugu (iaz,
uztailean). Maiatzean, haurrak kalean topatzea errazagoa da,
eta saioak gaztelekuko ohiko dinamikarekin lotura hartzen
dute, eta ondorioz, haurren erantzuna handiagoa da.

Aurrera eramateko garaian, herriko festetan haurrei zuzenduriko
ekintzak haurren proposamenetatik antolatu ziren, udaleku
irekietako egun batzuk haurren proposamenetan oinarrituta
antolatu ziren eta udaleku irekietako begirale-taldeak haurren
parte-hartzeari buruzko informazio saioa jaso zuen.

Etorkizunera begira, halaber, Udaleko beste sail batzuei (hirigintza,
alkatetza, ingurumen, kultura...) gaztelekuan martxan jartzen diren
proiektuen berri emateren garrantzia azpimarratu da, proiektua
bere osotasunean Udalean eta herrian ikusgarri egiteko urratsak
ematen joateko.

Horri esker:
- Herriko haurrei gero eta ohikoagoa egiten zaie helduek
beraien iritzia galdetzea.
- Herriko haurrek beraien proposamenak luzatzen dituzte
udalekuetan, gaztelekuan...
- Udaleku irekietako begirale-taldea haurren partehartzearen inguruan ahalduntzeko balio izan zuten formaziosaioek.
Helburuen betetze maila, baina, erdi bidekoa izan zen, festetako
proposamenen atalean izan ezik. Kasu horretan, haurren erantzuna
iaz baino hobeagoa izan zen. Baina gainerakoan, Lan-taldeak oso
erritmo ezegonkorra izan zuen.
Aurreko parte-hartze prozesuan egin bezala, haurrekin egin ziren
saioetan dinamika parte-hartzaileak erabili ziren. Beraien iritzia
emateko batez
ere kartulinak eta gometxak, argazkiak eta ekintzen izenak … erabili
ziren.
Edozein kasutan, Zestoako Udalak haurren iritzia gero eta gai
gehiagotan kontuan hartzeko urratsak ematen ari da eta oso
garrantzitsutzat jotzen du.
Ikasitakoen alorrean ondorengoak aipatzen ditu:
- Haurrekin egiten diren parte-hartze saioek oso sinpleak izan
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Zestoa
Aizarnako ludoteka

EKIMENAREN IZENA
Aizarnako ludoteka
HELBURUAK
Aizarnako ludoteka berdefinitzea auzoko haur eta
gurasoen parte hartzearekin.
PARTE-HARTZAILEAK
26 (19 emakumezko eta 7 gizonezko)
IRAUPENA
2019ko otsailetik martxora
ALORRA
#haurrak #gazteak #nerabeak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Zestoako Udala
TOKIA
Zestoa
BIZTANLERIA
3.894 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Aizarnako ludoteka birdefinitzeko beharrari helduta, Zestoako
Udalak birdefinizio hori auzoko haur eta gurasoen laguntzarekin
aurrera eramateko partaidetza prozesua burutu zuen 2019an.
Prozesua, hain zuzen, otsailetik martxora bitartean garatu zen eta
Aizarnako haur zein gurasoak izan zituen protagonista.
Prozesuaren helburua zen ludotekak ordura arte izan zuen
funtzionamendua aztertu eta aurrerantzean izango duen dinamika
definitzea. Horretarako bi saio ireki egin ziren haurrekin eta
beste bi gurasoekin. Horietan, ludotekak izandako dinamikaren
alderdi positibo zein negatiboak jaso ziren eta aurrerantzean
zer-nolako ludoteka nahi den irudikatu zen. Horri lotuta, Udalak
zein gurasoek ludotekako espazioak berritzeko eta dinamika

hobetzeko konpromisoak hartu zituzten eta horiei jarraiki ludoteka
auzolanean margotu zuten, material berria sartu zen eta bertako
arauak adostu ziren.

Ikasitakoen atalean, ondorengoan azpimarratzen ditu Udalak:

Helburuen betetze maila, beraz, altua izan zen. Asistentzia eta
parte hartzea onak izan ziren, baina gurasoen saioetan giroa
ezegonkorra izan zen, aldaketak txertatzeak kezka eta beldurra
sortzen baitzuen. Horrek prozesua moteldu zuen baina azkenean
aldaketak txertatzera animatu ziren. Haurrekin egin ziren saioetan,
halaber, dinamika parte-hartzaileak erabili ziren. Beraien iritzia
emateko batez ere kartulinak eta gometxak, argazkiak eta lokarriak
erabili ziren. Haurren iritziek pisu handia izan zuten ondoren eman
ziren aldaketetan.

- Saio batetik bestera denbora gutxi pasatzen bada, hobe.
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- Haurrekin egiten diren parte-hartze saioak oso sinpleak izan
behar dute, eta motzak.

- Gurasoak saiora “kontaminatuta” datoz, beldurrak, desadostasunak.
Aliatuak bilatzea, eta adostasunetatik tiratzea oso garrantzitsua da.
Etorkizunera begira, halaber, Udaleko beste sail batzuei (hirigintza,
alkatetza, ingurumen, kultura...) haur, gazte zein nerabeei begira
martxan jartzen diren proiektuen berri ematearen garrantzia
azpimarratu da, proiektua bere osotasunean Udalean eta herrian
ikusgarri egiteko urratsak ematen joateko.
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EKIMENAREN IZENA
Aurrekontu Irekiak 2020
HELBURUAK
Herritarrekiko harreman irekia finkatzea, partaidetza
eta komunikazio bide berriak irekitzea eta Gipuzkoako
Foru Aldundiaren aurrekontua osatzeko herritarrei
hitza ematea.
PARTE-HARTZAILEAK
10.781 (5.833emakumezko eta 4.948 gizonezko)

Aurrekontu
Irekiak 2020

IRAUPENA
2019ko urtarriletik irailera
ALORRA
#aurrekontuak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Gipuzkoako Foru Aldundia
TOKIA
Gipuzkoa
BIZTANLERIA
720.458 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Aurreko ekitaldietan egindakoari jarraiki, 2019an laugarren urtez
jarri zuen martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak Aurrekontu Irekiak
partaidetza prozesua.
Aipatu hori Aldundiaren kudeaketa gidatzen duen gobernantza irekiaren
eta kolaboratiboaren ereduan oinarrituta dago eta herri bokazioa
du. Euskadiko Toki Erakundeen Lege berriak jarraitu beharreko
jarraibideak ezartzen ditu, eta bertan ezartzen dira, hain zuzen, Euskadin
partaidetzak eta gobernantza berriak izan beharreko arauak. Helburu
nagusia gobernantza ireki eta kolaboratiboaren eredua finkatzea da.
Gipuzkoak aurrera egiten du ildo horretan, eta herritarrekiko lotura
estutzen ari da. Partaidetzarako eta komunikaziorako bide berriak
ireki dira, eta apustua egin da foru erakundearen lan metodoak eta
kudeaketa sistemak hobetzeko eta modernizatzeko, herritarrak eta
eragile eta ekintzaile sozialak sartuz politika publikoen eztabaidan
eta garapenean.
Izan ere, herritarren partaidetza kudeaketa publikoan txertatzeak
konfiantza sortzen laguntzen du, gobernuak indartzen dituelako,
politika publikoak legitimatzen dituelako, pluraltasun soziala
integratzen duelako, interes sozialak agenda publikoan txertatzen
laguntzen duelako, herritarrak bizitza publikoa antolatzeko
prozesuetan sartzen dituelako eta gizarte zibilaren funtzioa
indartzen duelako.
Gauzak horrela, Aurrekontu Irekien aurreko ekitaldietako
partaidetza prozesuek izandako arrakastaren ondoren, herritarren
partaidetza nabarmen areagotu da azken urteotan, eta horrek
ezagutza handiagoa ekartzeaz haratago, herritarrek kudeaketa
administratiboaren eredu berriaren kontzeptua asimilatu eta
barneratzea eragin du. Datuak aipatzearren, aurreko ekitaldian,
aurrekontu irekien prozesuan 13.267 ekarpen jaso ziren hainbat
bidetatik, 2017an egindako prozesuan baino % 42 gehiago.
Kanpainaren arrakastak, halaber, emaitzen balioa aitortzeaz gain,
prozesuaren beraren balioa aitortzea dakar.
Herritarrekiko harreman irekia finkatzeko eta partaidetza eta
komunikazio bide berriak irekitzeko helburuarekin, lau ardatz
ezarri dira, lurraldearen partaidetza finkatzeko ekintzak, ekimenak
eta prozesuak egiteko xedea dutenak.
- Partaidetzako kultura SENDOTZEKO ekintzak, gehienbat
partaidetzarako organoak sortzean eta aktibatzean oinarrituak.
- Partaidetzako kultura ZABALTZEKO Aldundiko departamentuak
partaidetza prozesuen garapenean sartzeko apustu batekin.

- Partaidetzako kultura ERRAZTEKO herritarrei partaidetza
ezagutzeko eta praktikatzeko tresnak eskura jarriz.
- Partaidetzako kultura HEDATZEKO, jarduerak bitarteko telematikoen
eta aurrez aurrekoen bidez hedatzeko ekimen multzo bat.
Horri guztiari lotuta, Aurrekontu Irekiek ondorengo helburuak dituzte:
- Herritarrak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin KONEKTATZEA,
haren lana eta kudeaketa ezagutaraziz.
- Gure bizilagunen lehentasunak eta beharrak EZAGUTZEA, eta
guztion egiazko eskariekin bat datozen irtenbideak eskaintzea.
- Gipuzkoako egunerokotasunean gizartearen protagonismo
aktiboa SUSTATZEA, herritarrak lurraldeko bizitza publikoan
ikusle huts izan ez daitezen.
- FINKATZEA Foru Aldundi eraginkor, arrazional, eraginkor eta
gardena bermatzea kudeaketa publikoan, herritar ahaldunduekin.
- Hausnarketa aktiborako, eztabaidarako eta
elkartasunerako BIDEAK IREKITZEA herritarren eta
Foru Aldundiaren arteko elkarrizketa eta komunikazioa
hobetzen lagunduko dutenak.
- ONARTZEA aurrekontu ireki batzuk, herritarrekin, ordezkari
politikoekin eta langile teknikoekin kontrastatutakoak.
2019ko prozesuan, baina, hauteskundeak izan ziren medio eta
horrek prozesuari berari eragin zion, bereziki proposamenak
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jasotzeko epeei dagokionez, baina hala eta guztiz ere ez zen
ekimen hau bertan behera utzi nahi izan.
Momentuko testuinguruari erreparatuz, prozesua 2019ko
prozesua ezberdina izan zen aurreko urteetan egindakoekin
alderatuta, bai forman eta funtsean, prozesuan bertan,
herritarrentzako kontsulten eta erantzunen bi faseak bereizi
zirelako eta epe txikiagoetan egin zirelako.
Lehen fasea: Partaidetza
Herritarren proposamenak jasotzea hainbat bideren bitartez, eta
horiek aztertzea, gero proiektu bihurtu ahal izateko. Hurrengo
fasean egiteko herritarrek aukeratuko dituzten proiektuak.
Bigarren fasea: Proiektuak aukeratzea
Herritarrek lehen fasean egindako ekarpenetatik, aurretik ezarritako
baldintza guztiak betetzen dituzten proiektuak identifikatuko dira.
Proiektuen zerrenda hori gutxienez hiru eta gehienez sei proiektuk
osatuko dute aurreikusitako 6 kategorietako bakoitzean:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ekonomia sustapena.
Gizarte politikak.
Garraioa eta bide azpiegiturak.
Ingurumena eta Lurralde Oreka.
Kultura, Kirolak eta Gazteria.
Zeharkako gaiak/Beste gai batzuk.
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partaidetza/. Bertan galdetegia eta prozesuaren informazio
gehiago egon zen eskuragarri.
- Topaketa tematikoak entitate eta elkarteekin (Topaketak):
Ordezkari sozialak eta elkarteen ehundura eragile gakoak
dira gure gizartean, bai dituzten ezagutzengatik bai
transmititzen duten ikuspegi kolektiboagatik. Hori dela eta,
Imanol Lasa Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko
foru diputatuak eta Joseba Muxika Herritarren Partaidetzako
zuzendariak egutegi bat egin zuten hainbat eragile zibilekin
eta udal txikietako ordezkari politikoekin bilerak egiteko, haien
ahotsa entzuteko, parte hartzera gonbidatzeko eta haien
ekarpenak 2020 Aurrekontu Irekiak partaidetza ekimenean
integratzeko.
Ikastetxeetan egindako topaketei dagokienez, aurreko
esperientziak kontuan hartuta, nabarmendu da zein
garrantzitsua den gizarteko gazteenei sozializatzea eta haiei
informazioa ematea.
Guztira, 12 topaketa egin ziren hainbat elkarterekin, entitaterekin
eta herritarrekin. Guztira 450 pertsona bertaratu ziren.

LEHEN FASEA
2020 Aurrekontu Irekiak ekimenaren lehen fasean Gipuzkoan
erroldatuta dauden 16 urtetik gorako herritar orok parte-hartu ahal
izan zuen. Fase hori, martxoaren 1etik 31ra bitartean garatu zen eta
herritarrek hiru galdera luzatu zitzaizkien:
- Zeintzuk dira zure proposamenak 2020ko foru
aurrekontuetarako?
- Zer proposatu nahi duzu?
- Zer hobetu nahiko zenuke?
Galderekin batera, proposamenen izendapena eta deskribapen
laburra egitea eskatu zitzaien.
Guztira 892 lagunek hartu zuten parte eta 1.083 ekarpen jaso ziren
(724 posta bidez, 122 topaketetan, 23 webgunean, 22 erregistroan
eta 1 hutsik).
Era berean, jasotako proposamenak aztertu ostean, proposamen
gehien jaso duten departamentuak Gizarte Politikak (179),
Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa (173) eta Ekonomia
Sustapena, Landa Ingurua eta Lurralde Oreka (120) izan ziren,
jarraian ikusi daitekeen moduan.

Gauzak horrela, 2020 Aurrekontu Irekien partaidetza ekimena
prozesu berritzailea izan zen. Berrikuntza modura:
Eskema orokor horri jarraiki, 2019ko urtarrilean, Herritarren
Partaidetzako Foru Zuzendaritza lanean hasi zen 2020 ekitaldiko
Aurrekontu Irekien prozesua abian jartzeko eta partaidetza
prozesurako aurreikusitako egutegiak honako fase hauek izan zituen:

Lehen aldiz, partaidetza prozesuak bi fase bereizi zituen, herritarren
iritzia jasotzen dutenak.

Era berean, prozesuaren berri eman eta hori hedatu eta zabaltzeko,
ondorengo bideak erabili ziren:

- Bi partaidetza faseetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak
bueltatu egiten zien informazioa herritarrei, eta parte
hartzaileekin harremanetan jarri zen proposamenak
prozesuan zuen egoera azaltzeko.

- Hedabideetako eta sare sozialetako zabalkundea:
prozesua prentsaurreko batean aurkeztu zuen Imanol Lasak,
Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko diputatuak.

- Ohiko partaidetza bideak mantendu ziren, eta frankeoa
helmugan ordaintzea gaineratu zen, aurrez aurrekoa:
Topaketak, birtuala eta udal erregistroak.

- Galdetegia postontzietan sartzea, frankeo ordainduarekin:
290.000 galdetegi banatu ziren Gipuzkoako etxe guztietarako.
Aldi berean, telefono linea bat jarri zen, etengabekoa, parte
hartzeko interesa duen edozein biztanleri laguntzeko eta
prozesuaren inguruko zalantzak argitzeko.

- Partaidetza ekimenaren lehen fasearen iraupena laburtu
egin behar izan zen, hauteskundeak aurreratu egin ziren eta
(2019ko martxoaren 1etik 31ra).

- Partaidetza birtuala: aurreko edizioetan bezala, webgune
bat jarri zen martxan: https://www.gipuzkoa.eus/es/web/

- Topaketak izan ziren kolektibo dibertsoenetara iristeko
bitarteko onena, esate baterako, askotariko elkarteetara,
ikasleengana, herri txikietako herritarrengana. Guztira, 450
bertaratu ziren topaketetan.
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Lehenetsitako gaiak, halaber, egoitzei, eguneko zentroei eta
tutoretzapeko pisuei dagokienak (58), hondakinen kudeaketa (52),
txirrindularientzako bideen sarea (46), kirola (41) eta politika fiskala
eta zergak (35) izan ziren.
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BIGARREN FASEA

EMAITZAK

Partaidetzako lehenengo fasearen ondoren, herritarren proposamen batzuk kategoria
desberdinetan multzokatu eta 12 proiektutan bihurtu ziren, gipuzkoarrek horietatik gehienez 6
proiektu aukeratzeko aukerarekin.

Guztira 13.087 inprimaki jaso zituen Foru
Aldundiak, horietatik 2.298 ez onartuak (oinarrizko
baldintzaren bat betetzen ez zutelako). Horri
jarraiki, 10.789 inprimaki izan ziren balioztatuak,
9.646 presentzialki betetakoak eta 1.143 online
egindakoak.

PROIEKTUAK

Generoaren araberako partaidetzari erreparatuz,
halaber, parte-hartzaileetako 4.948 lagun gizonak
izan ziren eta 5.833 emakumeak.
Botoei erreparatuz, halaber, ondorengoak izan ziren gipuzkoarrek gehien bozkatutako proiektuak:
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EKIMENAREN IZENA
Partaidetza programa 2019-2023

Partaidetza
programa
2019-2023

HELBURUAK
Gobernantza-eredu ireki eta kolaboratiboago baten
alde apustu eginez, herritarren partaidetzaren
instituzionalizazio gero eta handiagoa lortzea, hala,
herritarren partaidetzak leku zentral bat izan dezan
botere publikoen jardunean.
ALORRA
#partaidetza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Gipuzkoako Foru Aldundia
TOKIA
Gipuzkoa
BIZTANLERIA
720.458 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Gobernantza ireki eta kolaboratiboa gehien ezaugarritzen duten dimentsioetako bat herritarren
partaidetza da, herritarrek gobernuaren eta administrazioaren funtzioei buruzko erabakietan aktiboki
parte hartzeko duten gaitasun gisa ulertzen dena.

2019-2023ko Herritarren Partaidetzarako Programa

Hori dela eta, gobernantza-eredu ireki eta kolaboratiboagoaren alde egindako apustu horren
barruan, Gipuzkoako Foru Aldundia lanean ari da herritarren partaidetzaren instituzionalizazio
gero eta handiagoa lortzeko, hala, herritarren partaidetzak leku zentral bat izan dezan botere
publikoen jardunean.

- Orain Zu. Herritarren Partaidetza (Herritarren Partaidetzarako 2015-2019 Programa)

Hain zuzen, GFA 2010ean hasi zen partaidetzaren alde lanean. Urte horretan, Herritarren Partaidetzari
buruzko 2010eko uztailaren 8ko 1/2010 Foru Araua onartu zen, eta, ondoren, Herritarren Partaidetzarako
Zuzendaritza sortu zen. 2011-2015 legealdian, Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzaren
programak 7 helburu nagusi jasotzen zituen, bakoitza bere estrategiekin eta egin beharreko ekintzekin.
5 ardatzen inguruan garatu zen Partaidetzarako Zuzendaritzaren ekintza:

- GFAren Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak zuzendaritza guztiekin egindako bileren aktak

- Sare zentrala (HERRITARREN SAREA)

Herritarren Partaidetzarako 2019-2023 Programa diseinatzeko, dokumentu hauek aztertu dira:

- Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzaren Zerbitzu Karta
- 5/2018 Foru Araua, azaroaren 12koa, Herritarren Partaidetzari buruzkoa
- Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzaren 2015-2019 aldiko Jarduera Memoria
- GFAko zuzendaritza guztiek prestatutako partaidetzako prozesuak zehazteko fitxak
Aipatu programaren helburuak, halaber, bi mailatan banatu dira:
1.

Helburu estrategikoa: herritarrekiko harreman irekia finkatzea eta partaidetzarako eta
komunikaziorako bide berriak zabaltzea, herritarren partaidetza ohikotasunez sartuta GFAren
Politika Publikoen prestaketan eta ebaluazioan.

2.

Helburu operatiboak:

- Laguntza zerbitzua ematea udalei eta udaletan
- Departamentuen arteko lankidetza eta elkarrekin produzitzea partaidetza prozesuak
- Partaidetzazko aurrekontuen aldeko apustua
- Erakundeei sostengua ematea
Lehenengo Herritarren Partaidetzarako Programa, “Orain Zu. Herritarren Partaidetza” izenekoa,
2015-2019 legealdian sortu zen, herritarrekin harreman irekia finkatzeko eta partaidetzarako eta
komunikaziorako bide berriak irekitzeko helburuarekin. Horretarako, 92 ekintza diseinatu ziren, lau
jarduera-ardatzetan sailkatuta (INDARTU, HEDATU, ERRAZTU ETA ZABALDU).

- Lankidetzako gobernantza irekiko eredua garatu eta sustatzea.
- Ezagutza sortzeko jarduerak diseinatu eta gauzatzea.
- Tresna eta ekipamendu digitalak sortzea, partaidetzako bideak zabaltzeko.
- Herritarren partaidetza bermatu eta sustatzeko beharrezkoak diren organo, egitura eta
araudiak ezarri eta sustatzea

2015-2019rako Herritarreko Partaidetzarako Programaren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiak ikuspegi
horizontal eta deszentralizatuagoa lortu zuen gai publikoen kudeaketan. Hala, alde batetik, herritarrak
ahaldundu ziren politika publikoen esperimentazio kolektiboaren eta sorkuntza partekatuaren bidez,
eta, bestetik, lan- eta komunikazio-espazioak sortu ziren gizarteko talde antolatuekin.

Legegintzaldirako Partaidetzako Programaren Aurreproiektua prestatu eta publiko egin ondoren, foru
arauko 8. artikuluko 1. eta 2. atalek aipagai dituzten pertsonek eta herritarren erakundeek aukera izateko
haren edukiaren inguruko partaidetza ekimena gauzatzeko eta ekimen hori erabiltzeko, hilabeteko
epea ezarri zen

2019-2023 legealdia

Horretarako, eta Foru Arauan ezarritakoa betez, Gipuzkoako herritarrei zuzendutako kontsulta irekia
jarri da abian, eta aukera eman da programaren inguruko ekarpenak eta proposamenak egiteko,
dokumentua herritarren ekarpenekin aberasteko eta, horrela, gobernu ekintzaren gardentasuna
areagotzeko. Programaren zirriborroari buruzko kontsulta aldia 2020ko ekainaren 12tik uztailaren 13ra
bitartekoa izan da.

Orain, legealdi berrian bete-betean murgilduta, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 Plan
Estrategikoari jarraiki, legealdi honetako lehentasun handietako bat da gobernantza kolaboratiboko
eredua finkatzea, baita, horrekin batera, herritarren partaidetzarako kultura zabaldu eta finkatzea ere
(17. helburu estrategikoa).
Helburu estrategiko hori betetzeko, GFAren Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak 2019-2023ko
Herritarren Partaidetzarako Programa diseinatu du, Gipuzkoako gizartean partaidetzaren kultura
finkatzeko, 4 ildo estrategiko, 12 alor, 49 ekintza eta 3 euskarri-tresnaren bitartez.
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Epe hori amaituta, Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluak aztertuko ditu herritarren ekarpenak,
eta baita ere herritarren erakundeenak eta toki erakundeenak. Ondoren, kontseilu horrek, bere
ekarpenekin batera, dokumentu proposamen bat egingo du, Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen
Kontseiluari aurkeztuko zaiona; azkenik, Batzar Nagusiek behin betiko onartuko dute.
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2019-2023ko Herritarren Partaidetzarako Programaren egitura
ILDO ESTRATEGIKOA

EREMUA

EKINTZA
1. ekintza: Partaidetzako tresnak sistematizatzea
2. ekintza: Partaidetzako eztabaida prozesuak
3. ekintza: Herri galdeketak

1. eremua EZTABAIDATU ETA ERABAKITZEA

1. Ildo estrategikoa.
HERRITARREN PARTAIDETZAKO
ESTRATEGIAKETA MEKANISMOAK.
Lankidetzako gobernantza irekiko
eredua garatu eta sustatzea.

4. ekintza: Arauaren aurreproiektuak egitea
5. ekintza: Herritarrentzako panelak
6. ekintza: Herritarren epaimahaiak
7. ekintza: Beste partaidetzako prozesu batzuk

2. eremua PARTAIDETZAKO AURREKONTUAK
3. eremua DIRULAGUNTZA

8. ekintza: Aurrekontu Irekiak
9. ekintza: Udal eta erakunde txikientzako dirulaguntzak
10. ekintza: Herri erakundeentzako dirulaguntzak
11. ekintza: Erakundeen barneko aholkularitza

4. eremua AHOLKULARITZA

12. ekintza: Udal eta erakunde txikientzako aholkularitza
13. ekintza: Herri erakundeentzako eta herritarrentzako aholkularitza

5. eremua EBALUAZIOA

ILDO ESTRATEGIKOA

14. ekintza: Ebaluazioa

EREMUA

EKINTZA
15. ekintza: Gipuzkoako Herritartasun Eskola Irekia
16. ekintza: Erakundeen barneko prestakuntza

6. eremua PRESTAKUNTZA ETA TREBAKUNTZA

17. ekintza: Udal eta erakunde txikientzako prestakuntza
18. ekintza: Partaidetzako langilearen profila eta eskumenak zehaztea
19 ekintza: Partaidetzaren ziurtapena
20 ekintza: Partaidetzako saioak Udako Ikastaroetan

2. Ildo estrategikoa

21. ekintza: Txostenak eta sistematizazioa
22. ekintza: Gidak

EZAGUTZAREN KUDEAKETA
ETA DIBULGAZIOA
Ezagutza sortzeko jarduerak
diseinatu eta gauzatzea.

23. ekintza: Buletina
24. ekintza: Gipuzkoako partaidetzako esperientzien mapa

7. eremua EZAGUTZA, HEDAPENA ETA TRANSFERENTZIA

25. ekintza: Artikulu akademikoak
26. ekintza: Ekitaldiak
27. ekintza: OGP Euskadin parte hartzea
28. ekintza: Sare akademiko eta profesionalak
29 ekintza: Herri erakundeen erregistroa
30 ekintza: 5/2018 Foru Arauaren II. tituluan jasotako eskubideak hedatzea

8. eremua AITORPENA
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31 ekintza: Udal eta erakundeentzako sariak
32 ekintza: Beste eragile batzuentzako sariak
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ILDO ESTRATEGIKOA

EREMUA
33. ekintza: Lankidetzako plataforma

3. Ildo estrategikoa

34. ekintza: Software Sozialaren Adimen Kolektiboko Laborategia

BERRIKUNTZA DIGITALA
Tresna eta ekipamendu digitalak
sortzea, partaidetzako
bideak zabaltzeko.
ILDO ESTRATEGIKOA

EKINTZA

35. ekintza: Sare sozialak
9. eremua BERRIKUNTZA

36. ekintza: «Blockchain» proiektu pilotua
37. ekintza: Entzute aktiboko gailuen prototipoak egitea
38. ekintza: Herritarren partaidetzako eredu mentalen tresnak
39. ekintza: Talde partaidetzarako berrikuntza-gida

EREMUA

EKINTZA
40. ekintza: Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua

4. Ildo estrategikoa

41. ekintza: Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordea
10. eremua ORGANOAK

ORGANOAK, EGITURAK
ETA ARAUDIAK.
Herritarren partaidetza bermatu
eta sustatzeko beharrezkoak diren
organo, egitura eta araudiak
ezarri eta sustatzea.

42. ekintza: Gipuzkoako Lurraldeko haur eta nerabeen partaidetzarako laborategia
43. ekintza: Gipuzkoako Lurraldeko haur eta nerabeen partaidetzarako organoa
44. ekintza: Herritarren Partaidetzarako Erakundearteko Gunea

11. eremua PARTAIDETZAKO GUNEAK

45. ekintza: Gobernantza Eredu bateratu bat zehaztea Herritarren Partaidetzarako
Gune Sektorialetarako
46. ekintza: Elkarteen Foroa
47. ekintza: GFAko Sailekin lan egiteko talde teknikoa

12. eremua ARAUBIDEZKO GARAPENA

48. ekintza: Erregelamendu bidezko garapena
49. ekintza: Kode etiko bat garatzea
1. euskarri tresna: Ekintzak gauzatzeko egutegia.

EUSKARRI TRESNAK

2. euskarri tresna: Komunikazioa eta sozializazioa
3. euskarri tresna: Monitorizazioa
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EKIMENAREN IZENA
Uda ikastaroak

Uda
ikastaroak

HELBURUAK
EHUren Uda Ikastaroek eskaintzen dituzten jardueretan
ikasleen partaidetza sustatzea eta bultzatzea, modu
horretara, Aldundiaren gobernantza eredu ireki eta
elkarlanekoa Uda Ikastaroetara hedatuz.
ALORRA
#hezkuntza #partaidetza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Gipuzkoako Foru Aldundia
TOKIA
Gipuzkoa (ikastaroetako partaideei soilik zuzendua)
BIZTANLERIA
720.458 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
UPV/EHUko Uda Ikastaroak erreferentziako prestakuntza-jarduera eta zientzia-dibulgazioko jarduera
gisa finkatu dira euskal kulturaren inguruan, eta 2019an 14.000 parte-hartzaile baino gehiago izan ziren
(estatu mailako uda ikastaroetako liderra).
Ikastaroetara joaten den xede-publikoa oso heterogeneoa da (unibertsitateko ikasleak, unibertsitate
aurreko eta unibertsitateko irakasleak, funtzionarioak, profesionalak eta erretiratuak). Aurrekoarekin
bat etorriz, landutako gaiek hainbat gai biltzen dituzte: iraunkortasuna, hezkuntza, zahartzea, osasuna,
zuzenbidea, ekonomia, zientzia eta teknologia, kultura eta psikologia, besteak beste.
Azken edizioetan ahalegin berezia egin da ikastaroetan ikasleen parte-hartzea sustatzeko, mahaiinguruen, plataforma digitalen erabileraren, eztabaida-saioen eta laburpen-saioen bidez; hala ere,
ikasleen eta irakasleen gogobetetasun-inkesten arabera, publikoaren zati batek, batez ere arlo
tematiko batzuetan, parte-hartze handiagoa eskatzen du

izango diren ikasle kopurua ere hazten joango da urtetik urtera: aurreikuspenen arabera, 72 izango dira
aurten, 180 datorren urtean eta 270 2022an.
Parte-hartzeko ikastaroen egitura
Parte-hartzea indartzeko helburuz martxan jarritako ikastaro hauek bi “fasetan” banatu ziren: lehenengoa
ikastaro klasikoa izan zen, non aditu batek gai konkretu bati buruzko hitzaldiak eskaini zituen. Bigarren
zatian, ordea, parte-hartze saioa antolatu ziren, hainbat dinamizatzaileren laguntzarekin eta hautatutako
ikastaro bakoitzaren helburuen arabera egokituta.
Metodologia horren aplikazioa errazteko, coworking espazioak jarri ziren Uda Ikastaroen egoitza nagusi
den Miramar jauregian, ikastaroen aurreko eta ondorengo denboran eta atsedenaldietan parte hartzea
sustatzeko. Parte-hartze saiorako, berriz, gela jakin bat egokitu zen.

Zentzu honetan, parte-hartzea eta elkarlaneko gobernantza oinarri hartuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak
eta UPV/EHUko Uda Ikastaroek lankidetza hitzarmena adostu zuten 2020ko uztailean eta adostasun
horri esker, 2020 eta 2022 urteen artean, foru erakundeak bere partaidetza eredua transferituko die
Uda Ikastaroei.
Horretarako, hain zuzen, 2020an martxan jarri zen TopaGune proiektua eta horren bitartez Uda
Ikastaroek eskaintzen zituzten jardueretan ikasleen partaidetza sustatu eta bultzatu ziren, modu
horretara, Aldundiaren gobernantza eredu ireki eta elkarlanekoa Uda Ikastaroetara hedatuz.
Gauzak horrela, 2020ko TopaGuneren markoan, bi esperientzia pilotu jarri ziren martxan, ikasleek
gehiago parte hartu nahi dutela adierazi zuten alorretan:
1.

Hezkuntza: “Erronka hezkuntzan: hibridazio-estrategiak online eta aurrez aurre ikasteko
prozesuetan” ikastaroa, uztailaren 22an.

2.

Iraunkortasuna “Garapen iraunkorretik ekonomia zirkularrera: egungo egoera eta etorkizunerako
erronkak” ikastaroa, irailaren 14 eta 15ean.

Kontuan izan beharra dago 2020ko gaiak hautatzerakoan elementu gisa erabiltzeaz gain metodologia
parte-hartzaileak COVID-19aren pandemiaren presentziarekin ezarritako baldintza sanitarioetara ere
egokitu behar izan direla. Ildo horretatik, parte-hartze dinamiketak tresna digitalak baliatu beharra
testuinguruaren parte izan dela. Hala eta guztiz ere, parte-hartze espazio baliodunak antolatu ahal
izateko, IKTak erabiltzeak aukera eman die partaideei beharrezko konpetentzia digitaletan trebatzeko
eta baita edukiak batera sortzeko estrategiak hedatzean metodo birtualekin zein neurritaraino funtziona
dezakegun frogatzeko ere.
Edozein kasutan, 2021era begira, beste hiru ikastarotara hedatzea da asmoa, guztira sei, eta 2022 urtean
beste hiru gehitu zaizkie mintegitara, guztira bederatzi. Honela, partaidetza esperientzia horien barne
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Hezkuntza: “Erronka hezkuntzan: hibridazio-estrategiak online eta aurrez aurre ikasteko prozesuetan”
Aurrez aipatutako horretatik abiatuta, aipatu ikastaroan aurrera eraman zen parte-hartze dinamika,
ikastaroaren azken aurreko atala bezala planteatu zen, saio presentzialen dituzten onurak aintzat
hartuz eta bestalde, ikasle-irakasleen arteko partaidetza aktiboa, jakintzak, esperientziak zein gogoetak
sustatzeko asmoz.
Zehazki, ondorengo helburu zehatzak izan zituen aipatu ikastaroak:
- Jakintzen transferentzien bidez Euskal hezkuntza komunitateari irakasleen esperientziak zien
hausnarketak partekatzea online eta aurrez aurreko klaseen estrategiak hobeto bideratzeko
aukera ematea.

- Udako ikastaroko partaideek ikuspegi konbinatuaren inguruan ikasitakoaren inguruan partehartzearen bidez sakontzeko aukera izatea. Horrela, ikastaroak berak duen helburua parte-hartzearen
bidez bermatzea: hezkuntza eraldaketa honi aurre egiteko baliabide gehiago eta ziurtasun handiago
izaten laguntzea irakasleei (ikastaroko ikasleei).
- Bide batez, dinamika parte-hartzaile ezberdinak ezagutzea etorkizunean beren lanean ere aplikatu
ahal izateko.
- Arlo edo profil (hezkuntza etapa, zentro…) ezberdinetatik datozen pertsonen esperientzia partekatzeko
aukera izatea.
- Harreman berriak eta elkarri laguntzeko prest dagoen “komunitate txiki” baterako lehen pausoak ematea.
- Esperientzia aldetik asebetetze maila handiko jardunaldi bat eraikitzea.

Pilotua aurrera eramateko jarraitutako prozesua:

Eginkizun nagusiak

Helburuen definizioa

Jardunaldiaren egitura
eta diseinua

Tresna egokienen
Gonbidapenen
aukeraketaeta alderdi
luzapena eta jarraipena
operatiboen prestaketa

Jardunaldia gauzatzea

Ezagutza sortzea:
ekarpenen jasotzea eta
elkarbanatza

Ebaluazioa eta
etorkizunerako gakoen
identifikazioa

LAN TALDEAREN KOORDINAZIOA: zuzendaritza, rolen banaketa, baliabideak bermatzea, etab.

Zehaztasunak

Faseak

Pilotuak zer frogatzeko
Hausnarketa egituratzeko
aukera eman behar duen ikuspegiaren
proposamena egitea eta
Partaideen zein behar
adostea (talde eta ikuspegi
asetu behar diren
ezberdinak, dinamizazio
Ekarpenek zertarako
ariketak, zein galderei
balio behar duen
erantzun behar zaien, etab.)

Covid19ari lotutako osasun Gonbidapenen
neurriekin bat egiteko
prestaketa eta luzatzea
alderdi operatiboak lotzea eta talde banaketarako
beharrezko informazioa
Espazioaren
helaraztea
egokitzapena

Hausnarketa egiteko
baliabide teknologikoen
Dinamikaz eta talde lanaz aukeraketa
haratago esperientzia
Denbora tarteen
hobetzeko elementu
programazioa
gehigarriak aukeratzea.

Elementu gehigarrien
kudeaketa graphic
recordinga , whatsap
Partaideak lantaldeetan taldea sortu eta
banatzeko prozesua
ekarpenak partekatzea,
Konfirmazioen jarraipena bideorako testigantzak
lortzea, etab.)

Parte hartze dinamika baino lehen

Gauzak horrela, aipatu ikastaroa uztailaren 22an burutu zen eta hezkuntza eraldaketaren eta teknologia berrien
inguruko online ikastaroetako ikasleei zuzenduta egon zen (hezkuntza etapa ezberdinetako irakasleak).
Saioa Donostiako Miramar Jauregian egin zen eta guztira 18 partaide izan zituen. Erabilitako metodologiari
jarraiki, behin saioari sarrera eman ondoren, parte-hartze saioa bi atal handitan banatu zen: taldeka
hausnartzeko bata eta talde guztietako ekarpenak amankomunean jartzeko, bestea, horren ondoren
jakintza sortzeko asmoz.
Lehen aipatutako helburuak aintzat hartuta, hausnarketaren lehen zatia talde txikietan egitea adostu
zen, honek esperientzia partekatzeko giro erosoago bat erraztuko zuelakoan alde batetik eta gai
zehatzak jorratzeko aukera ematen zuelako bestetik eta gerora, mahai ezberdinetan ideia antzekoak
edo ezberdinak ateratzearen inguruan hausnartzeko aukera ematen zuelako.
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Metodologia praktikan
jartzea

Dinamikan bertan

Lantalde ezberdinetan
jasotako ideien inguruko
behin betiko dokumentu
bat prestatzea (jasotako
ekarpenen bilketa
dokumentua)
Partaideekin
kontrastatzea eta
onespena

Asebetetze eta
iradokizun inkesta
prestatu eta luzatzea
Lan taldearen barne
hausnarketa bat egitea
Etorkizunari begira
kontuan izan beharreko
gakoak identifikatzea
ikastaroen baitan
egindako partaidetzazko
dinamiketarako

Dinamikaren ondoren

Taldekako lan horri ekiteko, partaideak beraien arloen (edo hezkuntza etapen) arabera batu beharrean,
ikuspegi konbinatuari buruz hiru modu ezberdinetan hausnartzeko moduan egituratu zen lana, hiru gai
edo ikuspuntu ezberdinen inguruan (ikasleria, IKTak eta hezkuntza eraldaketa eta irakasleria).

Saioaren egitura
orokorra

Taldeka egindako
lanaren egitura

Lantalde
bakoitzerako
beroketa eta
hausnarketarako
galderak

Aukeratutako
teknika, tresna
eta baliabideak
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Ebaluazioa eta emaitzak
Partaideen ebaluaketa
Zer galdetu diegu?

Dinamizatzaile taldearen ikasketak

- Zein sentsaziorekin geratu diren

- Zer atera da ondo?

- Zein asebetetze maila duten ondorengoekin:

- Zer gaizki?

• Partaideen profila eta kopurua
• Erabilitako metodologia (dinamiken zentzua
eta tresnak).
• Ekarpenak egiteko erreztasuna eta
erosotasuna
• Guztizko iraupen denbora
• Lan taldeko eta amankomuneko faseen iraupena
• Denon artean lortutako emaitza

- Zer errepikatuko genuke?

sustatzen dutela frogatuz.
- Egitura bat bilatu behar dela baina askatasuna eta erosotasuna bermatu behar direla frogatu da.
- Partaidetzak formakuntza prozesua bermatzeko aukera ematen duela ikusteko aukera ona izan da.
- Egiteko modu berrien eta praktika parte-hartzaileen erakusleiho aproposa izan da, eta partaideek
gerora beren lan arloan aplikatuz gero dagoeneko eragin positibo bat izango duena.
- Pilotu honek hurrengo fase baterako ikasketak ekarri dakarzkigu eta udako ikastaroetan partehartzeak izan ditzakeen erronkak identifikatzeko aukera sortu du.

- Nola sentitu gara prozesuan zehar?
• diseinuan,
• antolaketa orokorrean,
• oztopo logistikoei dagokienez,
• gauzatze lanetan…

• Gehigarriak: Graphic recording murala,
whatsapp taldea, etab
- Gakorik azpimarragarriena, gehien gustatu zaiena

Beraz, ondoriozta dezakegu ekimen honen bitartez frogatu dugula partaidetzak formakuntza
prozesu bati balioa eransten diola alde batetik, eta are gehiago, jakintza jaso, hobeto sakondu
eta horretatik jakintza berria sortzeko gai dela.
Horrez gain, prozesua bera aberasgarriagoa eta intesgarriagoa dela, erakargarriagoa
ikaslearentzat, eta formakuntza prozesuen eraldaketa errealitate bat dela eta izaten jarraituko
duela.

- Hobetu beharrekoak
- Komunitatean partaide moduan mantentzeko
motibazioa

Pilotu honetatik ikasteko, ebaluaketa bikoitza egin zen. Alde batetik, partaideek izandako gogobetetze
mailari dagokionez atera zitezkeen ondorioei erreparatu zitzaien eta bestetik, proiektuko lan taldeak
egindako barne hausnarketari.

Ebaluazio orokorra:
Oro har,ondorengo ebaluaketa orokorra egin daiteke esperientzia honen inguruan, honek etorkizunerako
gakoak identifikatzen lagundu duelarik:
- Pilotuak zehazki izan dituen helburuak (teknikak, baliabideak, esperientzia frogatze eta ikasketak
ateratze aldera) bete egin direla eta oro har, partaideen eta lan taldearen gogobetetze maila altua
izan zela.
- Hala ere, kasuan kasuko baliabide bat da eta ikastaro bakoitzerako beren beregi beharrezko
hausnarketa suposatzen duela, estrategia eta gidalerro amankomun batzuen baitan.
- Emaitza ukigarri bat izateak duen garrantzia bermatzen da (bai ekarpenak, bai oroigarri
eta gehigarriak).
- Erabilitako dinamizazio tekniken balioa frogatzen da, partaidetzarako erraztasuna eta erosotasuna
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Ekonomia zirkularra

Berrikusitako proposamenaren funtsezko elementuen artean daude, besteak beste, 2035. urterako
udal hondakinen % 65 birziklapena; 2030. urterako ontzien hondakinen % 70 birziklapena; baita papera
eta kartoia bezalako ontziratze material espezifikoak lortzeko helburuak ere: % 85; metal ferrosoen
kasuan: % 80; plastikoari dagokionez: % 55; eta zura: % 30.
Helburuak
- Ekonomia zirkularraren arloan ematen ari diren aurrerapenak aurkeztea ikuspegi desberdinak
uztartuz; akademikoa, enpresak eta administrazio publikoa.
- Garapen iraunkorraren printzipioekin eta ekonomia zirkularrarekin lerrokatutako beste negozioen
kudeaketa ereduetan sentsibilizatzea.
- Ekonomia zirkularraren printzipioak barne antolakuntzako prozesuetan barne sartzeko tresnak
eskaintzea.
- Ezagutza tekniko-ekonomikoa sustatzen laguntzea, enpresetan ekonomia zirkularra eta eredu
zirkularraren printzipioak barne jardueran ezartzeko, enpresaren ingurumen-kontabilitatea
suspertzeko eta jasangarritasun txostenetan aitzinatzeko.
- Dinamika parte-hartzailea ikasleen aldetik, pertsona parte-hartzaileen ezaugarri pertsonal,
hezigarri eta profesionaletatik ondorioztatutako perspektiba desberdinak kontuan hartuz ekonomia
zirkularreko kontzeptu-mapako lantzeko adostasunera heltzea baimentzen duenen, sustatzea.
Ikastaroaren nondik-norakoak
Lehen adierazi bezala, aipatu ikastaroa presentziala izan zen eta egindako saioak bost ataletan banatu ziren:
1.

Lehen atala: KONTZEPTUA
a. Zein kontzeptu erlazionatzen ditugu Ekonomia Zirkularrarekin?
b. Ekonomia Zirkularrarekin erlazionatutako eragileak.

Uda Ikastaro hau presentziala izan zen, baina online bidez nonahitik zuzenean jarraitzeko eta parte
hartzeko aukera eskaini zen.
2015ean, Europako Batzordeak ekonomia zirkularraren aldeko neurriak bultzatu asmoz, Ekonomia
zirkularraren ekintza-plana aurkeztu zuen. Proposatutako neurriek, Europa jasangarriagoa izaten
lagunduko duen ekonomia eredu berri bat lortzea, lehiakortasun globala bultzatzea, ekonomiaren
hazkuntza suspertzea eta enplegua sortzea zuten helburu.
Europear Batasunaren Ekintza-plana, argitara eman zuen berealdiko programa, ekonomia
zirkularrari buruzko neurri konkretuekin eta ziklo ekonomiko osoa hartuz: besteak beste, ekoizpena
eta kontsumotik hondakinen kudeaketara, bigarren mailako lehengaien merkatuari buruzko neurriak
eta hondakinei buruzko legeari proposamen berrikusia formulatu ziren. Proposatutako ekintzak
produktuen bizitza zikloak “ixtea” dute helburu, birziklapen eta berrerabilpen handiagoaren bidez,
bai ingurumenarentzat bai ekonomiarentzako onurak eskainiz. Hondakinei buruzko legegintzako
marko berrikusia 2018ko uztailean sartu zen indarrean, non hondakinak murrizteko helburu
argiak ezarri diren eta epe luzerako bide sinesgarria eta berealdikoa ezartzen duen kudeaketan
eta birziklapenean.
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c. Definizio proposamena
2.

Bigarren atala: NON GAUDE? EGUNGO ERREALITATEAREN ANALISIA
a. Nondik iristen zaigu Ekonomia Zirkularrari buruzko informazioa?

3.

Hirugarren atala: NORA GOAZ? ETORKIZUNA
a. Ekonomia Zirkularraren erronka nagusiak.
b. Ekonomia Linealetik Ekonomia Zirkularrera.
c. Zer egin dezake eragile hauetako bakoitzak Ekonomia Zirkularra etorkizunean bultzatzeko?
Proposamenak.

4.

Laugarren atala: LAN METODOLOGIAREN EBALUAKETA

5.

Bosgarren atala: AMAIERA HAUSNARKETA

Bi saioak taldetan banatuta eraman ziren aurrera eta talde bakoitzak kolore bat izan zuen ekarpenak egiteko.
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Emaitzak
Saioetan zehar, parte-hartzaileak aurrez adierazitako galdera horiei
erantzuna ematen saiatu ziren, esan bezala, taldetan banatuta.
Jasotako emaitzen artean, adibidez, ondorengoak adostu zituzten
Ekonomia Zirkularreko eragile gisa:
-

Enpresa pribatuak
Kontsumitzaileak
Inbertsio taldeak
Unibertsitateak eta hezkuntza erakundeak
Zientzia komunitatea
GKE
Administrazio publikoa-politikoak-Naturklima
Klusterrak
Komunikabideak
Gizartea
Ingurumena

-

Era berean, Ekonomia Zirkularraren erronka gisa, ondorengoak
izendatu zituzten:

-

Tentsio politikoak. Herrialdeen arteko legedi desberdinak.
50 urtetik gorako herritarrak mentalizatzea.
Kontsumitzailea kontzientziatzea.
Ezagutzatik konpromisora pasatzea.
Desberdintasun soziala, baliabideen birbanaketa.
ETEen egiturazko ahuleziak. Enpresa handiek aukera gehiago
dituzte hori bultzatzeko.
Enpresentzat: adierazle komunak, homogeneoak eta
ebaluagarriak ezartzea.
Enpresak eta kontsumitzaileak gehiago kontzientziatzea.
Hezkuntza-erronka handia da, neurriak hartzen dira, lan egiten
da, baina modu desegituratuan.
Itsasoratutako kontsumismoa eta baliabide naturalen
agortzearen eta ekosistemen suntsipenaren arazo handia
geldiaraztea, eta Ingurumen-orekak. Hobetu al litezke?
Horretarako, neurri politikoak eta gizarte-kontzientzia beharko
dira. Munduak sinetsi, jokatu eta exijitu egin behar du.
Hondakinen kudeaketa.
Legeria eta kontrola.
Kalte soziala murriztea.

-

Ingurumen-inpaktua murriztea.
Zabaltzeko gaitasuna sortzea.
Enpresek ezagutzak partekatzea (praktikak).
Haurtzarotik heztea.
Trantsizio energetikoa.
Lidergo eza.
Gizartearen kontzeptu komunitario gehiago.
Haratago joan, benetan aldatu.
Jardunbide egokiak identifikatzea eta jakinaraztea.
Emisioak eta baliabideen erabilera, bideragarritasun
ekonomikoa eta bidezko ekonomia murriztea.
Komunikazioaren kudeaketa, komunikabideak.
Alderdi sozialak txertatzea, hezkuntza hasieratik.
Gaia ez saturatzea (COVIDaren kasuan bezala bezala).
Ekonomia zirkularra bai, baina ez utzi atzean beste kontzeptu
batzuk (hor daudelako).
Guk gizarte bezala heziketa gehiago eskatu.
Hezkuntza.
Aro Digitala.

Horrekin batera, eragile bakoitzak Ekonomia Zirkularra bultzatzeko zer egin dezakeen identifikatu eta horretarako proposamenak jaso zituzten:
ERAGILEA

Unibertsitatea

Administrazio publikoa /
politikoak / Naturklima

ZER EGIN DEZAKE AGENTE HONEK

•
•
•

•
•
•
•

PROPOSAMENAK: NOLA EGIN DEZAKE?

Prestakuntza, dibulgazioa eta sentsibilizazioa
Komunitatea sortzea
Ikerketa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udako ikastaroak (dibulgazioa eta sentsibilizazioa)
Hezkuntza-prozesuetan zeharka integratzea
Hautazkoak graduaren barruan (Prestakuntza)
Azterlanak planteatzea (TFG)
Enpresekin lankidetzan aritzea
Sormenari lekua uztea, ez hain karratua, malgutasuna
Landa-bisitak
Spin offs
Ikerketarako funts ekonomikoak bilatzea
Estatuak ikerketa jasangarrian egindako inbertsioa

Politika profesionalizatzea
Bizitzaren ikuspegi sistemikoa
Legeak egitea
Sustatzea eta zigortzea

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unibertsitateak eta enpresak batzea
Zerga-politika berdea
Erosketa publiko arduratsua eta berdea
Iraunkortasunari buruzko proposamenak sartzea kanpainetan
Hondakin-tasa uraren kontsumoaren arabera ordaintzea: tasak ikusaraztea
Legeak egiten eta kontrolatzen jarraitzea (horretarako organismoak sortuz)
Pizgarriak sortzea hori gertatzeko (fiskalak)
Eragileen arteko lotura
Diruz laguntzea
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ERAGILEA

ZER EGIN DEZAKE AGENTE HONEK

PROPOSAMENAK: NOLA EGIN DEZAKE?

GKE

•
•
•
•
•

Sentsibilizatzea
Presionatzea
Informatzea
Elkarte-sare aberatsagoa lortzea
Irudia hobetzea

•
•
•
•
•
•
•

Fiskalizazio-lana egin beharko lukete, ikuspegi zibilistatik
Adibidea: OCUk egiten duenaren antzeko zerbait
Ikusgarritasuna ematea, ona zein txarra
Lankidetzarako sareak eta aliantzak
Gizartearentzat irekiak izatea
Gardentasuna
Beste batzuekin espazioak sortzea

Kontsumitzaileak

•
•
•
•
•
•

Benetako presioa sortzea
Kontzientea izatea
Koherentzia
Ohiturak aldatzea
Konpromiso argia
Preskriptore gisa jardutea

•
•
•
•

Kontzienteki kontsumitzea
Tokikoa eta sasoikoa kontsumitzea
Modu egokian informatzea pentsamendu kritikoaren ikuspegitik
Zenbait gauza eskatzea

Zientzialariak

•
•

Materialen ikerketa
Iraunkortasunaren kontzeptua ikerketetan txertatzea

Klusterrak

•
•
•
•
•
•

Jasangarritasunaren arloko proiektuak dinamizatzea
Iraunkortasunari buruzko prestakuntza
Think Tank bihurtzea
Sinergiak bilatzea
Lankidetza sustatzea
Presionatzea

•

Modu eraginkorragoan berritzea

ERAGILEA

Enpresa pribatua

Komunikabideak

ZER EGIN DEZAKE AGENTE HONEK
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontzientziatzea
Enpresen lankidetza
Beste ekonomia mota bat posible dela sinestea
Informatzea
Onura ekonomikoa ez da helburu bakarra
Langileak prestatzea
Inbertitu
Epe luzerako ikuspegia

•
•

Zabaltzea, azaltzea, kontzientziatzea
Informazioa egiazki ematea eta kapitalaren
zerbitzura ez egotea
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PROPOSAMENAK: NOLA EGIN DEZAKE?
•
•
•
•
•
•
•
•

Enpresetako liderrak bistaratzea
Barne-komunikazioarekin
Enkargatzen den figura bat kontratatuz (enpresa-sareak)
Alde txikiagoa soldaten artean
Gehieneko soldatak ezartzea
Berrikuntzak txertatzea
Beste gizarte-eragile batzuekin lankidetzan aritzea
Ematen ari garena sozialki bana dezatela: soldata duinekin, zergekin, erkidegoarekin.
Balio erantsiaren banaketa handiagoa

•
•

Dokumentalak
Ekonomia zirkularra ikusaraztea jende gehiagori, modu hezitzailean
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Elkarteak
Elkarteak
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EKIMENAREN IZENA
Gorgatar guztion artean
HELBURUAK
Auzoaren bizi kalitatea, hiriko irudia, zerbitzuak, estruktura
eta hiri eta lurralde funtzionamendua hobetzeko
hausnarketa, eztabaida eta proposamenak egitea.
PARTE-HARTZAILEAK
406 (220 emakumezko eta 186 gizonezko) - eragile 1
IRAUPENA
2019ko martxotik 2020ko martxora

Añorga KKE
Gorgatar guztion artean

ALORRA
#hirigintza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Añorga KKE
TOKIA
Donostia
BIZTANLERIA
182.391 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Urtetan zehar, Añorga KKEk zein Añorgatxiki auzo-elkarteak
bizilagunen artean auzoarentzat etorkizuneko irudi bat sortu
nahi izan du, horretarako Añorgako gabeziak aztertuz, idazkiak
aurkeztuz, mintegiak, hitzaldiak eta erakusketak antolatuz,
Añorgako baldintza sozio‐urbanistiko‐anbientalak eta auzoaren
mantentzea kontutan hartuz…
Hortik abiatuta, 2019-2020an, aipatu biek Gorgatar guztion
artean proiektua jarri zuten martxan, Donostiako Udala eta Foru
Aldundiaren dirulaguntzarekin. Izan ere, Añorgak planifikazio
urbanistikoa berezia izan du beti. Topografiak eta dauden fabrikek,
besteak beste, bertako planeamendua edota ingurumena
baldintzatu dituzte, horregatik, parte-hartze prozesu horrek
helburu izan zituen Añorgako bizilagunen protagonismoa sustatu
eta ordura arteko joerak eta ekimenak zuzentzea.
Gauzak horrela, informazio sozio‐urbanistikotik abiatuz, hiritar
parte hartze prozesu honen bidez, auzoaren bizi kalitatea, hiriko
irudia, zerbitzuak, estruktura eta hiri eta lurralde funtzionamendua
hobetzeko hausnarketa, eztabaida eta proposamen faseak
egin ziren. Hausnarketa eta eztabaidarako erabilitako tresnak,
erakusketa, tailerrak eta egindako inkestak izan ziren.
Edozein kasutan, aipatu prozesuaren bitartez, helburua zen, baita ere:
- Bizilagunak, estrategia sozio‐urbanistikoaren
protagonista bihurtzea.
- Bizilagunak, prozesuan parte‐ hartzea, amankomuneko
hausnarketa prestatzea.
- Auzoko proiektu urbanistikoak, mantentzea, mugikortasuna
eta hiriko zerbitzuak aztertzea.

nola aldatu den ikusi eta hiri plangintzaren erabakiak auzoetako
bizitzan nola eragin duten aztertu ziren.
Egungo Añorga ulertzeko, atzera begiratzea ezinbestekoa
da. Gauzak horrela, prozesuaren bitartez, bizilagunen arteko
harremanak, bizimoduak, lurraldearekiko loturak, naturaren
bilakaera‐historia ulertzeko saiakera egin zen, -nondik gatoz eta
non gauden- elkarrekin aurrerago etorkizuna marrazteko.
Parte-hartze prozesua fase ezberdinetan banatu zen:
a.

Prestaketa

b. Hausnarketarako proposamenak
c.

Ondorioak

Prestaketa fasearen helburu nagusia izan zen prozesu osoan zehar
oinarri bezala erabili zen erakusketa antolatu eta martxan jartzea.
Horretarako ikerketa, informazioren kudeaketa lanak eta bilerak
egin ziren, komunikaziorako kartelak egin, esku-orriak prestatu
eta banatu egin ziren.

Antolatutako tailerretan zein irteeretan, baina, 36 bizilagunek
hartu zuten parte, esperotakoak baino gutxiagok, alegia. Izan ere,
Añorga zein añorgatarrekiko hartutako konpromisoak bete ez
izanak, bizilagunen motibazio eza eragin zuen.
Edozein kasutan, prozesuan jasotako iritziak oso interesgarriak
izan ziren eta partaideek bizilagun gehiagoren iritziak ere ekarri
zituzten tailerretara.
Horrekin guztiarekin, etorkizunera begira, herritar gehiago
inplikatzea du helburu Añorga KKEk, baita hartutako konpromisoak
bete eta jendearen inplikazioa mantentzea ere.

Hausnarketarako proposamenen fasean, lehen faseko erakusketa
oinarri hartuta, lan saio ezberdinak eta tailer tematikoak egin ziren
auzoko bizilagun guztiei zuzenduak, baita bi irteera ere. Landu eta
aztertutako gaiak ondorengoak izan ziren:
-

HISTORIA: egoera kontestualizatzeko,
INGURUMENA, (Balio naturalak, elikadura-burujabetza...),
ERRADIOGRAFIA (Sozioekonomia, Udalaren proiektuak...)
BEHARRAK (Hiriko zerbitzuak, mantentzea… )

- Proiektua, lurralde proposamen fase baten bidez, burutzea,

Bakoitzean, 3 eskaintza landu ziren: informazio, formazioa,
hausnarketa‐ proposamenak.

- Auzoan bertan bizi diren bizilagunen ideiak eta
proposamenak hobetzea.

Amaitzeko, ondorioen fasean, emaitzen aurkezpena egin eta
azken proposamenak jasotzeko tailerra egin zen.

Prozesuaren nondik-norakoak

Prozesuaren emaitzak

“Gorgatar guztion artean” prozesuan, erakusketa, ibilaldi eta tailer
ezberdinak egin ziren. Horien bitartez, Añorgako historia eta
bailarekin loturiko harremana aintzat hartuta auzoaren bilakaera
ezagutu, natura eta gizartearen arteko harremana urteetan zehar

Parte-hartze prozesua oro har oso ondo joan zen eta helburuen
betetze maila erabatekoa izan zen. Osasun krisialdiak azken fasea
apur bat kolokan jarri zuen arren, prozesuak aurrera egin zuen
teknologia berriez baliatuta.
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Gauzak horrela, egindako lan saio zein tailerretan adostasun maila
handia lortu zen. Komunikazio aldetik egindako lanetan, ia etxe
guztietara heldu zen prozesuaren berri (750 esku-orri banatu
ziren). Era berean, erakusketara ehunka lagun hurbildu ziren.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Añorgako bizilagun batzuk Añorgako kultur eta kirol
elkartearengana jo zuten proiektu hau bultzatzeko eta eskaera
horrekin, aipatu elkarteak proiektu bat landu eta aurkeztu
zuen. Niri proiektu horren zuzendaritza eskaini zidaten eta
2019an gauzatu genuen.
Añorga KKE, kirol eta kultur elkarte bat da, eta elkarte
honetaz haratago, badago Añorga-Txiki deituriko auzo
elkartea. Orokorrean auzo elkartea da horrelako prozesuez
arduratzen dena baina momentu horretan ez zuen proiektu
honekiko interesa agertu eta kultur eta kirol elkartera
bideratu zuen proiektua.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Bai, garrantzitsua da, hain zuzen Añorgako erradiografia, beharrak
eta bizilagunen kezkak jaso eta ezagutzeko.
Zuen elkarteak parte-hartze prozesu bat burutzen duen
lehenengo aldia al da?
Ez dakit ziurtasunez erantzuten. Horrelako prozesuak Añorga Txiki
auzo elkarteak eramaten ditu orokorrean baina prozesu hau, lehen
aipatu bezala, kultur eta kirol elkarteak hartu zuen bere gain.
Espero zenuten bezalakoa izan al da lehenengo esperientzia?
Aurrera begira parte-hartze ekimenak lantzen jarraitzeko asmoa
al duzue?
Hasieran bilera irekiak egin ziren. Añorgan hiru eremu daude baina
egoera aztertu ondoren, bilerak eremuz eremu egin ordez, saio
orokorrak egitea erabaki zen.
Dena den, bilerekin hasi baino lehen erakusketa bat ere egin
genuen, urtetan zehar Añorgak izandako eboluzioa islatzeko.
Esan beharra dugu hainbat kontu medio, parte-hartzaileak
ez zutela oso jarrera aktiboa izan, baina, hala eta guztiz
ere, antolatutako ekintza guztiak eraman genituen aurrera.
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Kuantitatiboki nahi genuen bezala atera ez bazen ere,
kualitatiboki oso aberasgarria izan zen prozesua, uste baino gai
gehiago atera eta landu baitziren.
Aurrera begira horrela prozesu gehiago egin ala ez Añorgako
bizilagunen esku dago.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Añorgako bizilagun batzuk elkartu eta beste auzoetan egindako
esperientzietan oinarrituta, horrelako prozesu bat martxan jartzeko
eskaera egin zuten eta lehen esan bezala, kultur eta kirol elkarteak
hartu zuen hori aurrera eramateko konpromisoa. Egia da arazo
burokratikoak izan zirela tarteko eta horrek prozesuaren hasiera
asko atzeratu zuela.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Erakusketa bat egiteaz gain (30 paneleko erakusketa izan
zen), erakusketa horren aurkezpena egin zen otsailaren 14an,
txokolatada batez lagunduta. Horrez gain, Añorgako historia
izeneko hitzaldi-tailerra egin genuen non galdera batzuk planteatu
eta horien inguruan hitz egin genuen. Era berean, ondare naturala
ezagutze aldera, pare bat irteera egin genituen otsailaren 29an eta
martxoaren 7an, herrigunetik bata eta menditik bestea.
Hori guztia egin ondoren, erakusketa Añorga Txiki auzo-elkartera
mugitu genuen. Martxoaren 11n, Añorgako erradiografia izeneko
tailerra egin genuen, momentuko arazoez eta etorkizunaz hitz
egiteko; hilaren 18an añorgatarren beharrak izeneko tailerra
ospatu genuen eta 25ean, halaber, konfinamendua hasita jada,
prozesuaren ondorioen berri eman genien telefono zenbakia
eman zuten parte-hartzaileei. Horrez gain, memoria prestatu eta
bidali genien.

Marko Sierra
Gorgatar guztien artean
prozesuko kudeatzailea

ziren prozesuan zehar baina aldi berean esperotakoa baino
jende gutxiagok hartu zuen parte. Edozein kasutan, prozesua
aberasgarritzat jo zen eta helburuen betetze maila erabatekoa
izan zen, partaidetza murritza izan arren.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Jendea entzuteko gomendioa egiten diet. Herritarrei entzunez
gero, ideia eta proposamen ugari ateratzen dira. Gure kasuan, lau
tailer, bi irteera eta beste pare bat ekintzekin emaitza oso onak
lortu genituen. Egia da ez direla partaidetza sustatzeko garai
onak, baina kuantitatiboki baino, balorazio kualitatiboa da nik
nabarmentzen dudana.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Orokorrean teknikoak beti egon dira laguntzeko prest eta
balorazioa positiboa da.

Zailtasun modura pandemiak prozesuaren amaieran eragindako
gorabeherak aipa ditzaket.
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Lehen esan bezala, espero baino gai gehiago atera eta jorratu
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EKIMENAREN IZENA
Donostiako euskaltzaleen aktibaziotik
mugimendura bidean
HELBURUAK
Donostiako euskaltzaleen elkartearen egituraren
inguruan hausnartzea eta Donostiako euskaltzaleen
mugimendua sortzeko oinarriak sortzea.
PARTE-HARTZAILEAK
85 (44 emakumezko eta 41 gizonezko) - 15 eragile

Bagera elkartea
Donostiako euskaltzaleen
aktibaziotik
mugimendura bidean

IRAUPENA
2019ko ekainetik abendura
ALORRA
#euskara
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Bagera elkartea
TOKIA
Donostia
BIZTANLERIA
182.391 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019an Bagera elkarteak martxan jarritako Donostiako
euskaltzaleen aktibaziotik mugimendura bidean parte-hartze
prozesuak helburu izan zuen Donostiako euskaltzaleen elkartearen
egituraren inguruan hausnartzea eta Donostiako euskaltzaleen
mugimendua sortzeko oinarriak sortzea.
Horrekin batera, aipatu prozesuaren bitartez ondorengoa lortu
nahi zen:
- Euskalgintza kontzeptuaren eguneraketa egiteko donostiarrei
espazioak eskaintzea.
- Donostiako euskaltzaleen mugimendua egituratzea.
- Donostiako euskararen normalizazioaren erronkak zehaztea.
- Egungo euskalgintzaz harago dauden ahotsak bilatzea.
- Parte hartze anitza bermatzea.

Jasotako ekarpenekin “Donostiako euskaltzaleon aktibaziotik,
mugimendura bidean” diagnostikoa osatu zen eta hori parte
hartzaile guztiekin partekatu zen eta Bageraren webgunean. Horrela,
prozesuak eman zituen emaitzak sozializatu ziren donostiarrekin.
Hori guztia aurrera eramateko eta egoeraren diagnosia egin
eta Donostiako euskaltzaleen mugimendua irudikatzeko ABCD
metodoa erabili zuen Bagera elkarteak.
Metodologia honen lehen urratsa etorkizuna irudikatzea da. Gero,
egungo egoeraren analisia egiten du, azkenik bien arteko tentsio
hori probestu eta aurrera pausuak markatu ahal izateko.
Urratsak
a.

Etorkizuna irudikatzea: nora heldu nahi dugu prozesu
honekin? Zein da gure bisioa?

- Parte hartze prozesua genero perspektibatik abiatzea.

b. Egungo egoeraren analisia: zein da egungo egoera?

- Beste esperientzietatik ikastea.

a.

Nola heldu gaitezke etorkizuneko egoera horretara? zein
urrats eman genitzake? Zer behar dugu horretarako?

a.

Lehentasunak ezartzea. Urrats horien artean, zein dira
lehentasunezkoak?

Horretarako gune ezberdinez baliatu zen Bagera elkartea. Besteak
beste auzoetako saioak egin zituen auzo bakoitzeko elkarte edo
egoitza ezberdinetan, topaketak San Telmo museoaren aretoan
eta gainerako prestaketak eta norbanakoen saioak Bagera
elkartearen egoitzan egin ziren.
Prozesuaren nondik-norakoak
Aipatu prozesua azken hamar urteetan euskararen aldeko hiriko
mugimenduaren aldaketa jasotzeko asmoz jarri zen martxan.

Guztira 85 kidek parte hartu zuten egin ziren saio eta topaketetan.
Parte hartzea sustatzeko talde txikietan egin ziren ariketak saio eta
topaketetan, plenarioak taldeetan hitz egindakoa partekatzeko
erabili ziren. Erabilitako metodologiari esker parte hartzea
sustatzea lortu zen eta taldeetako partaideak nahasten joateak
elkarren arteko ezagutza sustatu zuen.

Horretarako, kezka partekatzen eta egoera aldatzeko gogoz
zeudenekin lanean aritu zen elkartea. Garatutako prozesuan,
hainbat saio burutu ziren:

Jasotako balorazioetan, halaber, positiboki baloratu zen prozesuan
zehar egon zen giro eta harremanei eman zitzaien garrantzia.

Auzoetako Euskara Batzordeekin auzoz auzoko errealitatea eta
norbanakoekin Donostiako hiri mailakoa aztertzeko, auzoetako
euskara batzordeekin 8 ekarpen saio egin ziren eta norbanako
euskaltzaleekin beste saio bat. Saio horietan dinamika parte
hartzaileen bidez errealitatearen inguruko azterketa egiteko
ekarpenak jaso ziren.

Prozesuaren emaitzak

Azaroaren 16an DET topaketak burutu ziren ordura arte jasotako
ekarpenei jarraipena eman eta ekarpen berriak jasotzeko asmoz.

Ezarritako helburuak bete ziren eta horretarako prozesuan zehar
sortutako beharretara egokitzen joateko malgutasunez jokatzea
ezinbestekoa izan zen. Horrekin batera, izandako emaitzak
lortzeko bi lanketa oinarrizkoak izan ziren: jendearen parte hartzea
bermatzeko banan bana egindako gonbidapena eta jarraipena
batetik eta dinamizatzaileak taldeen dinamikarako baliabidez
jantzita egotea bestetik, egindako saioei ahalik eta zuku gehien
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atera ahal izateko.
Gauzak horrela, prozesuari esker ondorengoak lortu ziren:
- Egungo euskalgintzaz harago dauden ahotsak biltzea. Herri
mugimendu ezberdinetako ordezkariak eta norbanako
euskaltzale ez antolatuak biltzea lortu zen.
- Parte hartze anitza bermatzea, batez ere gazteen presentzia
nabarmena izan zen.
- Aurrera begirako urrats emateko konpromisoa adierazi zuten
parte hartzaile askok.
- Ondorenera, 2020an, bi lan talde osatu ziren. Horietako
batean eragileen arteko koordinaziorako irizpideak eta
egitekoak zehaztu ziren. Beste taldea, maiztasunez elkartzen
jarraitzen du prozesuan antzemandako erronka bati
erantzuna eman nahian.
Prozesua erdigunean jarri zen, emaitzak lehenetsi ordez.
Saioak, topaketak, harremanak... balioan jarri ziren eta egindako
bideari jarri zitzaion arreta. Prozesua bera aberasgarria izan
zen eta ondorioztatu da, denboraz egindako lanak emaitza
aberasgarriagoak ematen dituela.
Horrekin batera, Donostiako euskaltzaleen mugimendua osatzera
bidean aurrera urratsak eman direla ondorioztatu da. Izan ere
Bagera elkarteak ez du ezer amaitutzat eman eta prozesu honek
aurrera begirako erronka berriak zehaztea ahalbidetu dio.
Ikasgai gisa, hausnarketarako tarteak zabaltzea beharrezkoa dela
ohartu da, bidean aurrera egiteko, garrantzitsua dela maiztasun
jakin batekin, egiten ari denaz hausnartu eta aurrera begirako
erronka berriak zehaztea.
Era berean, jende berria mugimendura erakartzeko, haien ahotsak
entzutea beharrezkoa dela jabetu da, baita horretarako denbora
hartu behar dela ere. Bide berean, parte hartzea sustatzeko
dinamizazio egokien garrantzia eta hauetan trebatzearen beharra
ikusi du.
Amaitzeko, etorkizunera begira, Bagerak kontuan izango ditu
modu presentzialean parte hartzea sustatzen jarraitzeko hartu
beharreko neurrien lanketa eta bestelako parte hartzeak erraztea,
hau da, ekarpenak jasotzeko bide berriak erabiltzeko aukerak.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Bagera Donostiako euskaltzaleen elkartea da eta 1991n sortu zen.
Gehienbat hizkuntzaren normalizazioaren bidean egiten dugu
lan eta horretarako ekintza, ekimen eta programa desberdinak
antolatzen ditugu. Gure azken helburua Donostian euskaraz bizi
ahal izatea litzateke eta horri bideratutako ekimenak ere antolatzen
ditugu, hala nola Mintzalagun programa, Euskaraldia (Donostiako
Udalarekin batera), ekimen kulturalak, aniztasunaren inguruko
programatxoren bat.. Alor ezberdinak jorratzen ditugu, baina beti
euskararen sustapena dugu ardatz.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Nik uste dut partaidetza eta herritarren aktibazioa lantzea beti izan
direla Bagera elkartearen zutabeetako bat. Guk bereziki auzoetan
egiten dugu lan, auzoetako euskara batzordeak dinamizatzen
ditugu eta horien helburua da hiri mailako dinamikak gerora ere
auzora jaistea eta auzoetan herritarrak aktibatzea.
Horrez gain, elkarte hau bera parte-hartze prozesu batetik sortu
zela esango nuke. Gu elkartean beharrak identifikatzen saiatzen
gara baina horiek partekatu edo norabidetzeko estrategiak
bilatzeko parte-hartze prozesuak sustatzen ditugu, bai bazkideen
artean, zein Donostiako euskaltzaleen sarearen bitartez.
Zuen elkarteak parte-hartze prozesu bat burutzen duen
lehenengo aldia al da?
Ez, ez da lehenengoa.
Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Nik esango nuke elkartearen sorreratik egiten direla parte-hartze
prozesuak. Hain zuzen elkarte hau parte-hartze baten ondorioz
sortu zen, jende asko batu zen sorrera horretan eta hortik atera
zen elkarte baten beharra.
Hortaz haratago, 2016an adibidez, Donostiako Kultur Hiriburutzaren
garaian elkartearen baitan parte-hartze prozesu bat baino
gehiago egin ziren. Horrekin batera, lehen esan bezala, estrategia

bat definitzerako garaian egiten ditugun partaidetza prozesuak
daude, batzuetan sakonagoak edo besteetan xumeagoak, baina
beti dugu parte-hartzea oinarri.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Donostiako euskalgintza orain arte identifikatzen genuen bezala
azken urteetan asko aldatzen ari zela ikusten genuen. Guk oso
estankoki identifikatuta genuen, eragile konkretu batzuekin,
alegia, baina zabaltzeko beharra eta aukera ikusi genuen.
Horrenbestez, helburua zen Donostiako euskaltzaleen sarea
zabaltzea eta osatzea eta euskalgintza gaur egun nola ulertzen
dugun hausnartzea.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Batez ere topaketak egin genituen, inflexio puntu gisa, ez baitugu
prozesua amaitutzat eman.
Topaketen aurretik, ordea, saio desberdinez antolatutako
prozesu bat antolatu genuen. Horien baitan auzoetako Euskara
batzordeekin batera auzoetan saio batzuk antolatu genituen eta
ondoren hiri perspektiba lantzeko beste saio batzuk egin genituen.
Behin lanketa hori eginda, topaketei heldu genien. Horren bitartez
prozesuari ere garrantzia eman genion, ez topaketei soilik.
Saioetan ateratako ondorioekin eta topaketetakoekin, diagnosi
bat osatu dugu egoera zein den eta zein behar dauden jasotzen
dituena, etorkizunera begira horiek lantzen jarraitzeko.
Zailtasunak baino gehiago onurak izan ditugu. Beste batzuetan
baino erraxago joan da prozesua eta emaitzak ere txukunak izan
dira. Dena den, beti da zaila jendea aktibatzea.
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Egia esan ez genuen zenbakitan helbururik markatu. Hori baino
aniztasuna bilatzen genuen eta hori lantzeko gure denbora hartu
genuen. Ondoren topaketetan jende desberdina gerturatzea lortu
genuen, orain arte euskalgintzan antolatutako gauzetan egon
ez dena. Beraz kopuruetan ondo ibili ginen eta kualitatiboki ere
aberasgarria izan zen prozesua.
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Maddi Juanikorena
Bagera elkarteko kidea

Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Elkarte edo erakunde batek denbora jakin batean beti egin
beharko lituzke parte-hartze prozesuak, hau da, parte-hartze
prozesuak gure jardunaren etengabekoa izan beharko luketela
uste dut, kanpoan zer gertatzen ari den jakiteko.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Oso ondo baloratzen dugu horrelako ekimenak finantzatzea,
bestela guk ezingo genuke horrelako parte-hartze prozesu sakon
bat egin. Eta orain egiten ari den txosten honek ere besteek zer
egiten duten ikusi eta ikasteko balioko digula ere uste dut, beraz
oso ondo baloratzen dut.
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EKIMENAREN IZENA
RRI-GUNE
HELBURUAK
Euskal ikerketa-sisteman gizartearen parte-hartzea
sustatzea eta herritarrak zientzian ahalduntzea, gizartean
kezka sortzen duten gaiak eztabaida irekietan jorratuz,
ezagutza zabalduz, parte-hartzea bultzatuz eta zientziagizartea harremantzea bi norabidetan eraginez.
PARTE-HARTZAILEAK
98 (50 emakumezko eta 48 gizonezko) - 2 eragile
IRAUPENA
2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko otsailaren 28ra

Elhuyar
RRI-GUNE

ALORRA
#zientzia
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Elhuyar
TOKIA
Gipuzkoa
BIZTANLERIA
720.458 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
ZientziaKIDE proiektua 2015ean sortu zen herritarren zientzia
proiektuak sustatu eta bultzatzeko asmoz. 2016an AZTIrekin eta
2017an Plentziako Itsas Estazioko ikertzaileekin bi proiektu burutu
eta gero, begirada herritarren zientziatik haratago RRI kontzeptura
eraman behar zela erabaki zuen Elhuyarrek.
RRI-GUNE proiektuak RRI kontzeptua du oinarria, Responsible
Research and Innovation delakoa. Hau da, ikerketa eta berrikuntza
arduratsua. RRI kontzeptua Horizon 2020 programako zeharkako
kontzeptu bat da. Sei eremutan dago banatuta:
1.

Etika: zientziaren alderdi etikoari erreparatzen dio. Praktika
onartezinak prebenitzeko asmoa du eta garapen zientifikoen
onarpen etikoa lantzen ditu.

2.

Gobernantza: ardurak denen artean banatu behar dira eta,
horretarako, gobernantza-instrumentuak eskaini behar dira
gizartearekin ardura partekatua errealitate izateko.

3.

4.

5.

Zientzia Hezkuntza: zientziako hezkuntza hobetu behar da
hiritarrek erabakietan parte-hartzeko aukera izan dezaten,
bokazioak ere landuz.
Genero berdintasuna: ikerketa-taldeetan genero
berdintasuna landu, zientziako erabaki-taldeetan ere
gizartearen isla egokiagoa egiteko.
Datuen atzipen librea: zientziaren informazio librea, elkarreragin
eta elkarrekin eraikitzeko aukera azkarragoak izateko.

6. Herritarren partaidetza: ikerketa-prozesu osoan herritarren
partaidetza bultzatu, emaitzak gizartearen balio, behar eta
nahietara gehiago hurbiltzeko.
Beraz, RRIa garatzeko eta haren dimentsio guztiak euskal ikerketasisteman txertatzen eta zabaltzen joateko sortu zuen Elhuyarrek
RRI-GUNE proiektua.
RRI-GUNE proiektuaren helburua euskal ikerketa-sisteman
gizartearen parte-hartzea sustatzea eta herritarrak zientzian
ahalduntzea izan ziren helburu nagusiak. Gizartean kezka sortzen
duten gaiak eztabaida irekietan jorratuz, ezagutza zabaldu, partehartzea bultzatu eta zientzia-gizartea harremantzea bi norabidetan
eragin zen.
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Prozesuaren nondik-norakoak

Prozesuaren emaitzak

RRI-GUNE proiektuak Donostiako San Telmo museoko areto
nagusian burutu zituen antolatutako lau eztabaida-saioak. Horrez
gain, aurrez prestakuntza-lanak egin ziren Elhuyarreko egoitzan.

Eztabaida-saioei dagokienez, guztira 100 pertsona inguru gerturatu
ziren. Horietako batzuek gainera, saio batean baino gehiagotan
parte-hartu zuten. Asistentzia lehen saioan handiagoa izan zen
eta ia aretoa bete zen. Hurrengo saioetan, aldiz, asistentzia jaitsi
egin zen. Donostia kulturako agendan ere bazeuden ekitaldiak
eta, hainbatek guztietan parte-hartu zuten.

2019rako asmoak gauzatzeko, Euskampus eta San Telmo
erakundeekin elkarlanean aritu zen Elhuyar. RRI-GUNE proiektuak
gizartearen parte-hartzea zientzian errealagoa egin zuen.
Pausuak eman ziren herritarrek beren iritziak plazaratzeko esparruak
irekiz eta zientzialari eta herritarren arteko elkarrizketak bideratuz.
Gizartearen parte-hartzea sustatu, normalizatu, baliotan jarri eta oinarri
bihurtzeko, euskal ikerketa sareko agenteak, enpresak eta gizartea
elkarrekin eztabaidan jartzeko guneak sortu ziren Zientziakiden.
Lau izan ziren antolatu diren eztabaida-saioak:
a.

Energia: GARRAIO ELEKTRIKOA: zenbateraino da konponbidea?

b. Biozientziak/osasuna: MIKROPLASTIKOAK ETA OSASUNA:
Plastikoen inbasioaren aurrean.
c.

Fabrikazio aurreratua: FABRIKAZIO AURRERATUA: Fabrikazio
prozesuak makro-, mikro- eta nano-eskalan, zer ekarriko du?

Generoaren arabera banatuz gero partaidetza datuak oso
parekideak dira; 48 emakumezko eta 50 gizonezko gerturatu ziren
eta adin-tarteari erreparatuz gero, 30-80 urte artekoak izan ziren.
Horrek ere erakusten du, jende-esparru zabalaren interesekoak
zirela edukiak. Bertaratutakoek eztabaida-saioei buruz egindako
balorazioak ere oso onak izan ziren.
Partaidetzaz haratago, RRI-GUNE eztabaida-saioetan lortu zen
emaitzarik esanguratsuena izan zen gizartearen parte-hartzea eta
iritzia erauzi zela gizartean pil-pilean dauden hainbat gairen gainean.
Bestetik, bai generoaren ikuspegitik hizlarietan, moderatzaileetan,
antolatzaile eta partaideetan emakumeen presentzia bermatu,
nabarmendu eta ikusarazi zen.

d. Lurraldea: LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA BIZITZA:
Lurralde-antolamenduaren eragina osasunean, hizkuntzan
eta ingurumenean.

Gainera, parte-hartze dinamikak baliogarriak izan ziren hitzaldi
hutsetik bestelako iritzi-erauzketa kualitatiboagoetara pasatzeko
eta jendearen parte-hartze sakonagoa lortzeko.

Eztabaida-saio horiek Euskal ZTB2020ko ildo estrategikoetan
oinarritu ziren, ikertzaileak lerrokatuta dauden ildo garrantzitsu
horien inguruan, gizarteak dituen kezkak eta iritziak erauzi asmoz.

Hori guztiari jarraiki, helburuen betetze-maila ona izan zen.
Antolatu behar ziren lau eztabaida-saioak aurrera eraman ziren
eta jendearen erantzuna oso positiboa izan zen.

Eztabaida-saio guztiak San Telmo museoko areto nagusian
ospatu ziren. Guztiak ere ostegunez eta arratsaldeko 19:00tan.
Ordu t’erdiko eztabaidak izan ziren, eta guztietan hiru aditu eta
moderatzaile bat bildu ziren.

Etorkizunera begira, halaber, online bidezko partaidetza
eskaintzeko aukerak kontuan izango ditu Elhuyarrek.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Elhuyar Fundazio bat da. Duela ia 50 urte sortu zen eta hasieran
kultur elkarte bat zen arren, 2000. urte inguru horretan Fundazio
bilakatu ginen. Zientzia eta euskara uztartzeko asmotan hasi
ginen, gizartean jakintza hori euskaraz eman ahal izateko eta orduz
geroztik, gure jarduna zabaltzen joan da. Gaur egun lau negozio
unitatetan gaude antolatuta: zientzia unitatea, hizkuntza teknologia
unitatea, aholkularitza unitatea eta komunikazio unitatea. Ibilbideari
eta bilakaerari erreparatuz, Elhuyar zientzia unitatetik abiatu zen,
baina gure aktibitatea dibertsifikatzen joan da.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Nik uste dut Elhuyarren kulturalki beti garrantzi handia eman
diogula partaidetzari eta lankidetzari eta hain zuzen ere,
unitateetako batean, partaidetza lan lerro bat da eta lantalde
espezializatu bat dago horretarako. Partaidetzatik beste hainbat
erakunderen parte-hartze prozesuak eta langileen partaidetzak
bultzatzen dira. Erakunde mailan beste unitateetara zabaltzen joan
den lan bat da. Zientzia unitatean, zientzialariekin aritu gara beti
lankidetzan baina gizartearekin lan egin eta partaidetza sustatzeko
behar bat zegoela ere ohartu ginen. Hortik abiatuta, proiektu honi
ekin genion, nolabait, zientzia sisteman ere gizarteak parte-hartu
behar zuela ikusi genuelako. Horri helduta hasi ginen partaidetza
hori bultzatzeko proiektuak bideratzen.
Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Ideia 2014an lantzen hasi ginen eta 2015ean lehen proiektu pilotua
jarri genuen martxan. Garai hartan zientziatik herritarren zientzia
proiektuak bultzatu nahi izan genituen. Herritarren zientziak,
nolabait, ikerketa erreal batean herritarrek ikertzaileekin ikertzaile
lanak egitea esan nahi du eta prozesu horren sakontasunean
(maila desberdinak daude), laginketetan edota laborategiko
hainbat gauzetan herritarrak parte-hartzera bultzatu genituen.
Horrela, 2015ean Azti ikerketa zentroarekin batera proiektu bat
abiatu genuen eta 2016an beste bat egin genuen, honako hau
Astigarragan, ikastetxeetako haurrekin eta Plentziako itsasespazioko ikertzaileekin elkarlanean. Bi horiek herritarren zientzia
izan ziren eta herritarrak ikerketaren partaide aktibo izatean
oinarritu ziren.
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Ildo horretan nik uste dut gure irismena nahiko mugatua zela;
proiektu bakar batean aritzen ziren, talde txikitan banatuta. Hori
dela eta, gizartearen partaidetza bilatzeko beste formula edota
estrategia batzuk bilatu behar genituela jabetu ginen. Horretarako
ikerketatik pixka bat aldendu ginen eta gizartearen parte-hartzea
bilatzeko beste dinamika batzuk aztertzen hasi ginen. Horri lotuta
iaz gizartearen interesekoak ziren gaien inguruan eztabaida saio
batzuk antolatu genituen, adituen parte-hartzearekin, baina, noski,
baita herritarren parte-hartzearekin ere.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Helburua gure gizartean herritarrei ahotsa ematea zen, ondoren,
ikerketa sistema arduratsua izateko. Horrekin esan nahi dugu
gizarteak zientzia sistemarekiko arduratsua izan behar duela,
baina baita alderantziz ere, hau da, gizarteak ere zer esana duela
eta zientzia sistemak ezin duela modu independentean aritu
gizarteak esaten diona aintzat hartu gabe. Eta hain zuzen hortik
abiatuta, zientzia sistemako hainbat ikertzaile herrietako elkarte,
mugimendu eta erakundeekin elkartu eta guztiek batera, zientziak
zein gizarteak gai jakin baten inguruan zer zioten ikusteko prozesua
gauzatu genuen, elkar entzuteko dinamika bat sorraraziz.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Etxe barruan partaidetzako teknikariak ditugunez, zientzia unitatetik
partaidetzako lankideei eskatu genien metodologikoki prozesua
nola garatu diseinatzeko eta horri helduta, beraiek, metodologia,
erremintak edota eztabaida saio horien hezurdura diseinatu ziguten.
Guztira lau eztabaida saio izan ziren, egun eta ordu jakin batean,
eta noski, horrek agendako beste mila gauzekin kointziditzen dute,
horregatik, parte-hartzea bermatzea zaila izan zen. Komunikazioan
zabalpen lana egin genuen arren, zegoen eskaintza zabalaren
baitan inpaktu handiko zerbait egitea oso zaila izan zen.
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Partaide ziren pertsonei galdetegi bat egin zitzaien haien iritzia
edo balorazioa ezagutzeko eta maila kualitatiboan, guztiek oso
balorazio ona egin zuten (8.6tik gorako balorazioa). Kuantitatiboki
100 pertsona inguruk hartu zuten parte. Lau saio izanda ez dakit
asko edo gutxi diren esaten, guri noski, gehiago izatea gustatuko
litzaiguke, baina lehen esan bezala, Donostiako agendaren baitan,

Garazi Andonegi
Elhuyar Zientzia unitateko
arduraduna
beste mila gauza zeuden tartean. Edozein kasutan gu gustura
gelditu ginen, oso giro onean burutu ziren saioak eta horrenbestez,
balorazioa positiboa da.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Bai. Nik uste dut erakundeek ardura sozial moduko bat badutela
eta gizartearekin bat eginda lan egitea oso aberasgarria dela.
Erakundeetan bertan langileen partaidetzatik hasi behar da,
partaidetzak ez du beti kanpora begirakoa izan beharrik eta
nik erabat garrantzitsuzkotzat jotzen dut partaidetza edozein
erakunderen oinarri izatea.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Foru Aldundian egin diren topaketetan, parte hartu dugunetan,
oso gertuko sentitu dugu lan taldea eta alde horretatik harremana
eta komunikazioa modu errazean bideratu da beti. Bertan,
gainera, agente eta elkarte desberdin asko elkartzen gara eta
hori guztia kudeatzea ez zait erraza iruditzen, baina Partaidetza
Zuzendaritzatik gu ezagutzeko egiten duten saiakera egoki ikusten
dut. Hortaz haratago zer gehiago egin daitekeen? Ez nuke jakingo
erantzuten. Zerbait faltan bota dugun? Ez bereziki. Nik esango nuke
batzuetan zaila egiten zaigula (maila teknikoan) diru-laguntzen
kudeaketari dagokionez, Gipuzkoa Atariak duen pasarelatik,
txantiloietara iristea. Ez dakit webgune hori erraztu daitekeen ala
ez, baina aipatzekotan, webgunearekin eta dokumentazioaren
eskuragarritasunarekin izango nuke nik hobetzeko punturen bat.
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EKIMENAREN IZENA
Lapitzeko Auzo Plana

ELITXU
Lapitzeko Auzo
Elkartea
Lapitzeko Auzo Plana

HELBURUAK
Herritarren parte-hartze sustatzea, auzo izaera indartzea,
hirien planifikazioan auzoek duten garrantziaren inguruko
hausnarketa lantzea eta auzoarentzako ildo estrategikoak
eta burutu beharreko ekintzak definitzea
PARTE-HARTZAILEAK
36 (22 emakumezko eta 14 gizonezko) - 12 eragile
IRAUPENA
2019ko irailetik 2020ko maiatzera
ALORRA
#hirigintza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
ELITXU Lapitzeko Auzo Elkartea
TOKIA
Irun
BIZTANLERIA
60.208 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019an, Elitxu auzo elkarteak, Hiritik-at enpresarekin elkarlanean,
Lapitzeko auzoa hobetzen jarraitzeko partaidetza prozesua abiarazi
zuen “Lapitze, nahi dugun auzoa” lelopean. Aipatu ekimenaren
helburua zen Lapitze auzoaren egungo egoera, beharrak,
ahalmenak eta erronkak identifikatzea, hurrengo urteetan auzoa
hobetzeko Ekintza Plana diseinatu ahal izateko.
Lapitze Irungo auzorik handiena da, 7 auzo historikoetako bat.
Olaberria, Bentak, Kolon pasealekua eta San Juan plaza artean ditu
mugak. Auzo berezia da, anitza, gizarte-eremu eta -talde bereiziak
eta berezko ezaugarriak dituena eta, funtsean, landa-eremu handi
batek eta zenbait biztanleria-gunek osatzen dute. Horri jarraiki, lar
ardatzak eta bete nahi diren helburuak lortzeko bideak zehazteko
beharrari helduta, auzo elkarteak, Hiritik-at enpresarekin batera,
auzo plana osatzeko prozesuari ekin zion.
Auzo Plan bat auzo batek etorkizunera begira egiten duen
proiekzioa besterik ez da eta hau ariketa kolektibo eta parte
hartzailea izan behar du ezinbestean. Gauzak horrela, Lapitzeko
auzo plana garatzeko oinarria bere bizilagunen partaidetza izan
zen, bertako Auzo Elkarte, eragile sozial eta kultural, hezkuntza
zentroak eta bereziki herritarren partaidetzarekin.

1.

2.

3.

4.

Diagnosia: auzoko eragile eta erreferentziazko pertsonei
elkarrizketak egin zitzaizkien auzoko diagnosia osatu
eta erronka nagusiak identifikatzeko: Hau Txokoa, kale
hezitzaileak, Hezkuntza zentroak, Jai Batzordea, hirugarren
adineko taldea, auzoko komertzioak, Caritas eta akademiak
Foro parte-hartzaileak: herritarrei irekitako 2 foro antolatu
ziren diagnosia partekatzeko eta plan estrategikoaren ildo
nagusiak zein balizko ekintzak definitzeko.
Kontraste politikoa: behin-behineko Auzo Plana Irungo
Udaleko alderdietako arduradunekin kontrastatu zen, Plana
bera osatu eta hiria auzoetatik pentsatzeko hausnarketa
abiarazteko.
Idazketa eta aurkezpena: behin betiko Auzo Plana garatu eta
herritarrei aurkeztu zitzaien.

Emaitzei dagokienean, bi emaitza nagusi aipatu behar dira:
1.

Auzo Plana bera: hurrengo urteetako ildo estrategikoak zein
ekintza plana definitzen dituen dokumentua osatu zen eta
tresna erabilgarria da Auzo Elkartea zein auzoan jarduten
duten eragileen lana antolatzeko.

izana ere eskertu zuten, beraien auzoaz hausnartzeko espazioa
eskaini baitzitzaien.
Amaitzeko, ondorio gisa auzo mailako parte hartzearen beharra
jaso zen, bai herritarrek beraien bizi eremu gertuenetakoaren
inguruan hausnartzeko duten beharrarengatik, baita bertan
aritzen diren eragileen arteko sinergiak bilatzeko ere.
Zentzu horretan, prozesu hau hiriak auzoetatik antolatzeko
estrategiak lantzeko baliagarria ere izan zen.
Edozein kasutan, Auzo Plana, tresna bezala ulertuta, baliagarria
den ala ez, hurrengo urteetan baloratu ahal izango da, baina
bien bitartean, erreminta interesgarria sortu izana azpimarratu
du Auzo Elkarteak.
Era berean, parte hartzea sustatu eta Gobernantza Eredu berriak
indartu nahi badira, Auzo eskalaren garrantzia azpimarratu dute
elkarte-kideek, hirietako politika publikoak herritarrengandik
sortzeko marko apropos bezala.

Auzo Planak ondorengo lan ildoak jasotzen ditu:

Helburua izan zen, beraz, herritarren parte hartze sustatzea, auzo
izaera indartzea, hirien planifikazioan auzoek duten garrantziaren
inguruko hausnarketa lantzea eta auzoarentzako ildo estrategikoak
eta burutu beharreko ekintzak definitzea.

a.

Kultura eta aniztasuna.

b. Haurtzaroa, gazteria eta adineko pertsonak.
c.

Horretarako, prozesua 4 fasetan banatu zen:

Auzo ekonomia

d. Hirigintza eta ingurumena
e. Mugikortasuna eta irisgarritasuna
2.

Gobernantza eredu berria: Auzo Elkartearen eredu
tradizionaletik haratago doan egitura planteatzen da, non,
auzoko eragileek, herritarrek eta erakunde publikoek partehartze handiagoa izango duten.

Gauzak horrela, helburuen betetze maila altua izan zen. Aurrez
aipatu bezala, partaidetza prozesuari eta Auzo Elkartearen,
auzotarren, auzoko eragileen zein udaletxeko ordezkarien
partaidetzari esker, Auzo Plana osatzea lortu zen.
Izan ere, auzoan lan egiten duten ia eragile guztien parte hartzea
lortu zen diagnosi fasean, prozesuaren ikuspegi aniztasuna
bermatuz. Horrez gain, herritarrei irekitako foroak ere parte hartze
maila ona izan zuten eta biztanleek horrelako saioak antolatu
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Gure elkartea auzotarrez osatutako elkartea da, eta gure
estatutuetan jasotakoari jarraiki, gure helburuak honako hauek dira:
Auzoko herritarren bizikidetza sustatzea, bizi-kalitatea hobetzea
eta guztien ongizatea sustatzea
Berrogei urte baino gehiago daramatzagu dagoeneko lanean,
gure gorabeherekin, noski, baina une honetan lan handia dugu
auzoan, erakundeekin eta auzoan lan egiten duten beste erakunde
batzuekin elkarlanean baikabiltza.
Gure lana da:
1. Auzoarentzat garrantzitsuak diren proiektuak proposatzea,
horietan parte hartzea, eta horien jarraipena egitea.
2. Auzoko arazoak identifikatzea eta konponbideak bilatzen saiatzea.
3. Auzotarren kexak eta erreklamazioak artatzea eta bideratzea.
4. Jolas- eta prestakuntza-jarduerak bultzatzea.
5. Lokal sozialaren erabilera kudeatzea.
6. Auzoan jarduten duten beste talde batzuekin lankidetzan
aritzea: Gaztelekua, haurtxokoa, auzo-hezitzaileak, elizatxo
festa-makina, Afagi, Osakidetza, Euskadiko esne liga...
7. Elkareen Federazioan parte hartzea
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Baliteke herritarren parte-hartzea bultzatzeko ideia orokor bat egotea,
baina ez dugu uste horretarako baliabide egokiak jartzen direnik.
Bestalde, herritarren parte-hartzeak erabakiak partekatzea esan
nahi duela iritzi dugu, hau da, herritarrei jarduteko eta erabakitzeko
ahalmena ematea, eta hor aurkitzen dugu zailtasunik handiena.
Zuen elkarteak parte-hartze prozesu bat burutzen duen
lehenengo aldia al da?
Ziur aski, horrelako parte-hartze prozesu zabal bat egiten dugun
lehen aldia da hau, baina azken urteotan, askotan eskatu dugu
auzotarren parte-hartzea. Adibide bat jartzearren: azken urte
hauetan Irunen aurrekontu parte-hartzaileak egin dira eta
horretarako, gure elkarteak auzotarrengana jo du aurrekontu
horien baitan auzo-proiektu zehatzak proposatu eta bultzatzeko.

Espero zenuten bezalakoa izan al da esperientzia?
Esperientzia oso positiboa izan da, eta parte-hartzea nahiko altua
izan da, bai auzotarren aldetik baita auzoan auzoan jarduten
duten erakundeen aldetik ere. Horrek gure auzoko errealitatea
hurbilagotik ezagutzeko eta aipatutako erakundeekin harremanak
estutzeko balio izan digu, horrela, ahalik eta diagnostiko zehatzena
egin eta gure auzoko bizimodua hobetzeko bideak argitzeko.
Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Parte-hartze ekimenak Elkartea sortu zenetik eramaten ditugu
aurrera. Ez dugu gure lana parte-hartzerik gabe ulertzen:
urteko jardueretan parte-hartzea, bilera eta batzarrak, auzoko
arazoak konpontzeko ideia proposamenak, kexak, iradokizunak,
hobetzeko arloak… Urteen baitan, baina, bilakaera ez da hobera
joan. Une honetan, parte-hartzea ez da oso ona; herritarrek,
orokorrean, profil kooperatiboa baino, profil indibidualista dute eta
gazteak ez dira erreleboa hartzen ari, horrenbestez, elkartegintzak
nabarmen egin du behera.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Gure ibilbidea hasi genuenetik, gauza askorekin asmatu dugun
bezala, beste askorekin akatsak ere egin ditugu ziur aski, baina
beti nagusi izan da elkarte kideon lanerako konpromisoa eta
borondatea, auzotarren mesederako. Hala eta guztiz ere, hori
beharrezkoa izateaz gain, garrantzitsua da lar ardatzak eta lortu
nahi diren helburuak lortzeko bideak argi izatea. Guk, auzo elkarte
gisa, aspalditik nabaritu dugu behar hori, eta, muga ekonomiko
zein pertsonalak izan arren, hori lortze aldera urratsak egiten
saiatu gara, horregatik murgildu gara prozesu honetan.

Manuel García
Elitxu Auzo-Elkartearen
presidentea

1. Auzoko erakundeen ekarpenak: eskolak, akademiak, adinekoen
kolektiboa…
2. Auzoko bizilagunekin bilera irekiak.
3. Bilerak udalerriko alderdi politikoekin.
4. Planaren zirriborroa egitea.
5. Zirriborroa Zuzendaritza Batzordeari aurkeztea.
6. Amaierako ekarpenak.
7. Aurkezpen publikoa.
Zailtasunei dagokionean, herritarren parte-hartzeari dagozkionak
aipa genitzake, guztiak elkartzeko zailtasuna, Zuzendaritza
Batzordeak eskatu digun ardura eta lan handia, eta pandemiaren
arazo gehigarria, noski.
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Egindako lana interesgarria eta baliotsua izan dela uste dugu.
Parte-hartzea nahiko altua izan da sektore guztietan, eta jasotako
emaitzak, gure ikuspuntutik, onak dira.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?

Elitxu auzo elkarteak, Hiritik At elkartearekin batera, sustatutako
proiektu honen helburua, funtsean, honako hau da: Lapitze
auzoaren egungo egoera, beharrak, ahalmenak eta erronkak
identifikatzea, datozen urteetan auzoa hobetzeko ekintza plan bat
diseinatu ahal izateko.

Lehen esan bezala, parte-hartzea ez da lankidetzarako eta
partaidetzarako espazioak sortuz soilik sustatzen, oinarrizkoa izaten
da beharrezko baliabideak izatea, bai arlo ekonomikoan zein giza
arloan ere. Esate baterako, guretzat oso zaila izango zen prozesu hau
aurrera eraman ahal izatea, Hirit-ATeko profesionalen laguntzarik
izan ez bagenu; beraz, ezinbestekoa iruditzen zaigu borondate
politikoa, baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak izatea.

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?

Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?

Diseinua HIritik-At enpresarekin adostu da eta hainbat fasetan
eraman da aurrera:

Elkarlana zuzena eta positiboa izan da. Argibideak edo laguntza
behar izan ditugunean beti eman digu erantzuna.
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EKIMENAREN IZENA
Elkartu elkartearen 40. urteurreneko parte-hartze
proiektua: gizartea eskubideen klabean eraldatzeko
ibilbidea
HELBURUAK
Gipuzkoan desgaitasun fisikoa duten pertsonek
desgaitasunaren arloko politika publikoen diseinuan,
garapenean eta ebaluazioan parte har dezaten sustatzea.

Elkartu Federazioa
Elkartearen 40. urteurreneko partehartze proiektua: gizartea eskubideen
klabean eraldatzeko ibilbidea

PARTE-HARTZAILEAK
400 (200 emakumezko eta 200 gizonezko) - 20 eragile
IRAUPENA
2019 urtea
ALORRA
#desgaitasuna
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Elkartu Federazioa
TOKIA
Gipuzkoa
BIZTANLERIA
720.458 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
2019ko azaroan Federazioaren 40. urteurrena zela eta, Elkartuk
hainbat ekintza antolatu zituen, hala nola, Elkarturen historiari
buruzko liburuaren argitalpena edo Elkartuz Ezgaitasuna,
eskubideak eta inklusioa Nazioarteko Biltzarraren ospakizuna.
Biltzar horretan, parte hartzeko gune bat jartzea erabaki zen.
Horren bitartez, Federazioaren erabiltzaileen eta Biltzarrera
bertaratu zirenen ahotsari balioa eman nahi izan zion Elkartuk.
Helburu nagusia, beraz, Gipuzkoan desgaitasun fisikoa duten
pertsonek desgaitasunaren arloko politika publikoen diseinuan,
garapenean eta ebaluazioan parte har zezaten sustatzea izan zen.
Era berean, prozesu horren bidez, 40. urteurrenaren aitzakian,
ekintzen diseinuan eta gauzatzean parte hartzea sustatu nahi izan
zuen Elkartuk, zen eta gauzatzen parte hartzea sustatu nahi izan
zuen Elkartu elkarteak, baita desgaitasun fisikoa duten pertsonek
elkarte-mugimenduan parte hartzea ere.
Prozesua 2019. urtean zehar egin zen. Kongresuari dagokionez,
Elkartuk kongresura bertaratutako pertsonen eta langileen
hurbilketa eta parte-hartzea dinamizatu eta bideratu zuen.
Horrekin, landutako gaien inguruan beren iritziak, erreakzioak eta
sentsazioak jaso nahi izan zituen Elkartuk, baita desgaitasunaren
ingurukoak ere.
Prozesuaren nondik-norakoak
Parte.hartze gunea hiru espaziotan banatu zen eta horietan, Ikertze
enpresak, ondorengo ekintzak eraman zituen aurrera:
1.

Lehen ekintza “Hitzen hodeia”: Mentimeter aplikazioaren
bitartez, hodei moduko bat sortu zen jendeak galdera erraz
bati erantzun ziezaion: Zer iradokitzen dizu Kongresuan
jorratutako gai bakoitzak?.
Ariketa dinamiko, erraz eta bisualki oso erakargarria zen.
Horren bitartez, iritzia aldakorra eta dinamikoa dela erakutsi
nahi zen, hau da, estankoa ez den zerbait bezala irudikatu.

baliatuta, askatasunez hitz egin ahal izan zuten. Horretarako,
Federazioak zona txiki bat doitu zuen eta parte-hartzaileak
aurrean jartzen ziren desgaitasunaren edota Batzarraren
inguruan beren iritzia edo testigantza emateko.
Era berean, balorazio figuro-analogikoa erabiliz, partehartzaileek Biltzarraren inguruan zuten iritzia emateko aukera
eskaini zuen Elkartuk. Horretarako, hitz/iritzi edo sentsazio
desberdinak irudikatzen dituzten objektuz betetako kutxa
bate maten zitzaien bertaratzen zirenei.
3.

Hirugarren ekintza “Ideiak paperean”: Gune honetan,
hurbiltzen ziren pertsonen ekarpenak jasotzen ziren, baina
idatziz eta modu anonimoan. Ekintza hau pertsonek Elkarturi
helarazi nahi dizkioten testigantzak, iritziak eta egoerak
jasotzeko pentsatu zen.

Emaitzak
Urte osoan zehar egindako lanari esker, Elkarturen elkarte-historia
islatzen duen material ugari bildu eta liburu zein laburpen bideo
batean jaso zen. Aipatu bietan ibilbide horretan parte-hartu zuten
pertsonen iritziak eta ekarpenak ere jaso ziren.
Era berean, Elkartuz, desgaitasuna, Eskubideak eta Gizarteratzea
Biltzarraren harira ezarritako partaidetza-dinamikei esker,
ekarpenak, proposamenak eta ideiak jaso ahal izan ziren Elkarturen
gizarte-eragin eta eraldaketa jardueretarako.
Gauzak horrela, helburuen betetze-maila ona izan zen,
eta bereziki antolatutako ekintzetan izandako partaidetza
nabarmendu behar da.
Amaitzeko, etorkizunari eta horrelako prozesuei begira, Elkartuk
gehiago kontuan hartuko ditu parte hartzeko deialdien epeak,
partaideekin partekatzeko ondorioen idatzizko memoria eta
ebaluazio-faseko parte-hartzean sakontzea.

Hodei hori pantaila handian proiektatu zen hitzaldien gunean
biltzarrari amaiera ematen zitzaion bitartean, egindako
lanetako bat erakusteko eta gaiek eragiten zituzten iritziak/
sentimenduak partekatzeko.
2.

Bigarren ekintza “Mikrofono/kamera irekia”: Teknika
honen bidez, pertsonek kamera eta mikrofono ireki batez
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?

Zuen elkarteak parte-hartze prozesu bat burutzen duen
lehenengo aldia al da?

Elkarte hau duela 40 urte sortu zen (iaz izan zen gure urteurrena).
Garai horretan desgaitasun fisikoa duten pertsonen eskubideak
defendatzen zituzten elkartean bazeuden arren, guztiak elkartu
eta indar gehiago izateko beharra ikusi zen, beraz, guztiak batu
eta Federazio hau sortu zen. 40 urtetan zehar elkarte asko egon
dira Fundazioren barruan, eta gaur egun 9 elkartek osatzen dute.
Gipuzkoan egiten dugu lan, baina Espainia mailan ere beste
entitateen barruan gaude. Junta direktiba bat dugu (urtero biltzar
bat egiten dugu) eta profesional mailan 5 langile gara. Esan
beharra dago Elkartuk ez dituela bere zerbitzuak kudeatzen (ez
ditu eguneko zentroak, pisuak, egoitzak kudeatzen, ez dugu
garraio berezirik…); gure lana desgaitasun fisikoa duten pertsonak
ordezkatzea eta gure eskubideak defendatzea da. Horretarako
hainbat esparrutan gaude presente: kontseiluak (udal mailan,
mugikortasun kontseilua, gizarte kontseilua…), foroak, elkarteak…
Aldundian ere hainbat kontseilutan hartzen dugu parte eta
Euskadi mailan, konfederazioaren bitartez, kontseilu eta entitate
desberdinetan gaude presente.

Ez. Lehen esan bezala, azken urteotan, esparru desberdinetan gure
kolektiboaren parte-hartzea bultzatzeko programa bat landu dugu
eta horren bitartez, gure kolektiboaren ikuspegia, iritziak… jasotzen
saiatu gara. Horretarako tailer ugari egin ditugu. Duela bi urte, adibidez,
autobusen erabilera aztertzeko ikerketa proiektu bat egin genuen,
non kolektiboko pertsonek hartu zuten parte. 2016an ere, ikerketa
proiektu sakon bat egin genuen, Gipuzkoa mailan kolektiboaren
beharrak aztertzeko: etxebizitza, laguntzak, formakuntza maila,
enplegua, esklusio egoera… 104 pertsona elkarrizketa egin genituen
eta ondoren hainbat tailer antolatu genituen ondorioak aztertzeko.
Gure kolektiboaren barruan adibidez, pertsona gazteak ere badaude
eta horiek agian ez dute elkarte mugimenduan esperientziarik.
Aurten bertan talde bat sortu dugu (10 pertsona inguruk osatzen
dute orain) gure ikuspegia gazteei ezagutarazi eta haiek ere gure
kolektiboaren eskubideen defentsan integratzeko. Iaz, halaber,
40 urte bete genituen eta hori ospatzeko hainbat ekintza eraman
genituen aurrera: liburu bat argitaratu genuen gure historiarekin
eta horrez gain Kongresu bat antolatu genuen (azaroan) bi egunez.
Horretarako, baina, kongresuko edukiak lantzen aurrez lan handia
egin genuen kolektiboko pertsonekin eta kongresuan bertan,
partaidetzarako gunea jarri genuen, jendearen iritziak edota
ekarpenak jasotzeko.

Gure kolektiboaren barruan asko aipatzen da ondorengo esaldi
hau: “Ezer gutaz, gu gabe”, hau da, presente egon nahi dugu gutaz
hitz egin eta erabakitzen den lekuetan. Horrek hainbat lekutan
presente egotera eramaten gaitu, beti, ikuspegi transbertsal
batekin: etxebizitza, enplegua, garraioa… hainbat esparru jorratzen
ditugu. Gure ezaugarri nagusietako bat normalizazioan ezarritako
bisioa izatea da, hau da, ez ditugu guretzat baliabide edo errekurtso
bereziak nahi, beste herritarrak dauden tokietan egon nahi dugu. Era
berean, gure lanaren parte garrantzitsua da informazioa, orientazioa
eta esku-hartzea eskaintzea. Jende askok zalantzak argitzeko
deitzen digu eta gure lana informazio eta orientazioa eskaintzea da.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Bai, guretzat betidanik izan du garrantzia. Zergatik? Gure entitatea
osatzen dugun gehiengoak desgaitasun fisikoa dugu, horrenbestez,
esan daiteke, desgaitasuna dugunok gure kolektiboarentzat
egiten dugula lan. Horri lotuta, gure kolektiboak beti hartu du parte
erabakietan eta azken urteotan partaidetza sustatzeko programa
bat landu dugu parte-hartzea hainbat esparrutan bultzatzeko.

Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Gure parte-hartze prozesuak indartzeko beharra ikusi genuen eta 40.
urteurrena horretarako aukera egokia zela pentsatu genuen. Proiektu
sakona izan zen eta hori bera gure kolektiboaren laguntzarekin eta
partaidetzaren bitartez egin ahal izana oso garrantzitsua izan zen.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Urte hasieran hasi ginen 40. urteurrenaren antolaketekin. Lehenbizi
kongresuan aztertzeko interesekoak izan zitezkeen gaiak aztertu eta
zehaztu genituen kolektiboarekin elkarlanean, etorkizuneko erronkak
finkatu genituen… Kongresuaren baitan guztia kudeatzeko enpresa
baten laguntza izan genuen eta horiek jendearen iritzi eta ekarpenak
jasotzen lagundu ziguten. Zailtasunak, prozesua lantzerakoan baino,
aurrera eramaterakoan izan genituen, Kongresuan bertan.
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Mikel Malcorra
Elkartu elkarteko kidea
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Bai, bete ziren, “baina” batzuekin. Parterik garrantzitsuena mahaiak
ziren (hizlariak, edukiak…) eta horren inguruan, laguntza produktuen
erakusketa eta partaidetzako gunea jarri genituen. Hor, kosta
egin zitzaigun jendea gune horietara hurbiltzea, gainerakoa oso
mamitsua baitzen. Mahai batetik bestera ez zegoen tarte askorik
jendea irten, atsedena hartu, erakusketa ikusi edota partaidetza
gunera gerturatzeko. Nolabait gela barruan guztia hobeto
integratzea faltatu zen.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Bai. Guretzat parte-hartzea gauza naturala da, hau da,
desgaitasuna duten pertsonen iritzia eta ekarpenak erabakietan
integratzea zerbait naturala da, ez artifiziala. Egia da gaur egun
jendea elkartegintzan inplikatzea zaila dela, baina elkarte batean
inplikatzeko modu bakarra ez da elkartekide izatea, “kanpotik”,
partaidetza bitartez ere egin daiteke.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Gustura egin dugu lan. Ez dugu inolako arazorik izan. Beti aurkeztu
gara deialdietara eta beti eman digute laguntza. Gainera, elkarlan
hori ez da soilik dirua ematera mugatu, inguruko proiektuak
ezagutu, partekatu.. ere egin dira eta zentzu horretan, harremana
estua izan da eta oso ondo baloratzen dugu.
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EKIMENAREN IZENA
Eraldatu barrutia
HELBURUAK
Auzotarren arteko lankidetza ekimena sustatzea zeinaren
bitartez, herritarren bizimoduaz gain, ingurugiroan
eta auzotarren bizitasunean eragin posotiboa lortzen
duen. Lankidetzan oinarritutako komunitate-estrategia
ereduarekin lotzea, jasangarritasuna, kohesio soziala
tokiko ekonomia eta kultura sustatuz.
PARTE-HARTZAILEAK
51 (22 emakumezko eta 29 gizonezko)
IRAUPENA
2019tik 2020ko irailera

Emanhar
Eraldatu barrutia

ALORRA
#lankidetza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Emanhar Elkartea
TOKIA
Donostia
BIZTANLERIA
182.391 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Auzotarren arteko lankidetza ekimena sustatzeko helburu
orokorrari helduta, 2019an, Emanhar elkarteak, “Eraldatu barrutia”
prozesuaren baitan Herrerako Sukalde deituriko proiektua eraman
zuen aurrera.

Lanketa horri guztiari esker, ondorengo emaitzak lortu ziren:

Herrerako Sukalde proiektua auzotarrok dugun jateko-beharra
asetzen lagundu nahi duen auzo zerbitzu bat da. Kontsumo eredu
kolektibizatu batean oinarritzen da eta jakiak prestatzeak dituen
kostuak (lehengaiak, sukaldea eta langileak) auzotarron artean
modu berdinean banatzea bilatzen du.

- Auzotarren 2.800€ tokiko komertzio eta ekoizleetara
bideratzea 4 astetan

Gainera, tokiko nekazari, abeltzain eta arrantzaleek ekoitzitako
produktuen aldeko apustua egiten du, horrekin gure elikadura
ereduan tokikotasuna indartuz. Horrela, proiektu honek auzoko
biztanleen artean elikadura ohitura osasuntsuak sustatu eta jaki
goxoak prezio onetan eskaintzea lortzen du. Irabazi asmorik gabeko
ekimena da Herrerako Sukalde, ikuspegi komunitarioa indartu
nahian duena. Horregatik, elkarte gastronomikoekin lankidetzan
aritzen da, euren azpiegiturak baliatuz soldatapeko sukaldariek
auzotarrei zuzendutako jakiak bertan prestatu ditzaten.
Azkenik, Herrerako Sukalde, Auzoko ekimen zabalagoaren baitan
txertatzen da. Ekimen honen helburua, norbanakotik harago,
talde modura, komunitate bizigarriagoak eraikitzeko bideak
eratuko dituen komunitate-plataforma bat sortzea da; tokiko
txikitasunetik, ingurumenean, auzoan eta auzotarren bizimoduan
onuragarriak diren aldaketak sortzea bilatzen duen antolaketa
proposamena, alegia.

- Auzotarrek ordu gutxiago sartzea elikaduren prestaketan
- % 13k euskara errazean komunikatzea

- Auzotarren elikadura hobetzea, tokiko produktu eta produktu
ekologikoen inguruan duten iritzia hobetzea, auzotarren
parte-hartze sentsazioa handitzea, ekimen herritarren
bideragarritasunean sinesgarritasuna handitzea…
Helburuen betetze maila, beraz, ia erabatekoa izan zen
eta prozesuarekiko asebetetze maila oso altua izan zen.
Partaideen profilari dagokionez, gehienak, gizonak (%58, 28
pertsona), adin ertainekoak (35-55 urte, % 42, 20 pertsona),
euskal hiztunak (% 75, 36 pertsona), lanean daudenak (% 79,38
pertsona)eta seme-alabarik ez dutenak (% 69, 33 pertsona)
izan ziren.
Dena den, genero eta adinari dagokionez, partaideen perfila
nahiko anitza izan zela esan beharra dago; ez ordea, hizkuntzan,
lan egoeran edo seme-alabak izan edo ez inguruan, non perfila
nahiko homogeneoa izan zen.

Gauzak horrela, prozesu honetan, lurralde natural batetako
auzokideak kontsumo kolektibizatu batean parte-hartzeko
egituraketa sortu zen. Horretarako, lankidetza markoa definitu,
kontrastatu, eratu, komunikatu, izen emateak kudeatu eta prozesu
parte-hartzailea zaindu eta bideratu egin da, hura ebaluatu eta
emaitzen berri emanez.
Izan ere, prozesuari esker, balore jakin batzuen inguruan batutako
lurralde jakin batetako auzotarren arteko entitate juridikoa sortu
zen (Auzoko) eta plataforma horren baitan, lehen prozesu partehartzailea eraman zen aurrera (Sukalde), auzotarren ugazketa
lanerako orduak murriztuz, euskararen erabilera sustatuz,
auzotarren kontsumoa tokiko komertzio eta ekoizleetara bideratuz,
partaideen artean jasangarritasun jarrerak sustatuz…
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?

Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?

EMANHAR Gizarte Elkartearen helburua bizigarriak diren
herri eta erakunde pribatu, publiko eta sozialak sustatzea
da. Horretarako, giza- garapena era jasangarria bideratzeko
ekitaldi, ikastaro eta prozesuak diseinatu eta gauzatzen
ditugu. Azken urteetan, elkartekideen profil profesionala dela
eta, parte-hartze prozesu dexente sustatu ditugu (herritarren
arteko lankidetza egoki kudeatzea giza-garapen jasangarriaren
muinetako bat dela ulertuta). Horretaz gain, jasangarritasun
medioanbientala sustatzen dituzten jarduerak egiten jarraitzen
dugu ere. Pixkanaka, ekosistema txikien jardunak hobetzera
bideratutako proiektuak sustatzera jo dugu, auzo eta herrietako
komunitate-proposamenak landuz bereziki azken urteetan.

Auzoko plataforma behar ugariri erantzun nahian abiatu genuen:
herritarren partaidetza artikulatzeko eredu berrien beharra, gizarte
geroz eta anitzago eta atomizatuagoago batean bizitzearen
egitatea, kontsumoaren bidez bultzatu daitezken zenbait aldaketa
nahikoa sustatzen ari ez direla ikustea... Herritarrek euren bizitzan
garrantzitsuak diren kontuetan modu eraginkor eta errazetan
ekarpenak egiteko aukerak eta egiturak falta dira, sinesgarritasuna
dutenak eta norbanakoei ere ekarpenak emango dizkienak. Hori
ez da baliabide, interes edo gaitasun falta dugulako, artikulazio
hori egokitasunez sortu eta zaintzeko adore faltagatik baizik esan
genezake dela, diseinu egoki bat burutu eta haren egikaritzea
zaintzaz eta transparentziaz bideratzeaz gain. Komunitatea
komunean dituen gauzen inguruan antolatu daitekeela uste
dugu, eta antolakuntza hori errentagarria bilakatu, bai erakunde
publikoek eta bai eragile “traktoreek” duten erronka nagusi
bati aurre eginez: finantziazioaren bermea edo erakundeekiko
dependentzia gainditzea. Gipuzkoan baldintza egokiak ematen
dira, eta testuinguru historikoa inoiz baino egokiagoa da. Ez
saiatzeagatik ez lortzea tristura eragingo luke, ezta?

Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Edozein giza-talderen funtzionamendua modu osasuntsu eta
eraginkorrean gauzatu dadin funtsezkoa da barnean gertatzen
diren dinamikei arreta jartzea, horiek egoki kudeatzeko espazio
eta egituraketak sortzea bilatuz. “Egokitasun” hori subjektibo
eta kulturala da, baina gure elkartean “lankidetza”rekin zer ikusi
handia duela uste dugu (horizontalidade faltsuak daudela ere
mahaigaineratu nahi dugularik). Gizarteko eta erakundeetako
jarduna norbanakoek osatzen dituzte, eta norbanakoek beharrak
eta desirak dauzkagu, ideiak eta emozioak ditugun bezalaxe.
Horiek ongi kudeatzerakoan, talde-ekintzak taldea sendotu
dezake (kohesioa, ilusioa, ikasketak, ahalduntzea, zaurien
sendatzea, eraginkortasuna lortzea...), bestela, kontrakoa gerta
daiteke (tristura, estigmazioak, mugen egonkortzea, geldotasuna,
galera material eta humanoa...)..

Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Sei urtetan ibili gera eta bilakaeraren bat izan badugu,
tokikotasuna osotasunez lantzea bilatzearena izan dela
esango nuke.
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Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Prozesuari entzunez aurrera egitea uste dugu dela gakoetako bat,
oinarrizko lanak poliki eta eskatzen duten denbora eskainiz egitea
(gehienbat ekimeneko aliantzak eratzerakoan). Aurkitu dugun
zailtasun handiena ekonomikoa izan da, sustatzaileon dedikazioa
era duin batean gauzatzeko beharrezko haina finantziazio ez baita
lortu, eta proiektuan sinesteagatik gure denbora eta dedikazio
profesionala musu-truk egitera eraman gaitu horrek, sustatzaileen
egoera emozional eta pertsonala zailtzen duelarik.

Xenki Berho
Emanhar elkarteko kidea

Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte- hartzearen inguruan?
Egungo parametroak kolokan edo ezbaian jartzen dituzten
ate berriak tentuz irekitzeko adorea izatea. Ekimen herritarren
bidelagun izatea, herritik sortzen diren ekimenak loratzen
laguntzeko aliantza, konexio edo baliabide lagapenak erraztea,
bide-laguntzatik nahi horiekin bat eginez dagokien erreztatzaile
funtzioa beteaz.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Oraindik ez dugu diru-laguntzaren prozesua amaitu beraz, zaila
da azken ondorioa izatea. Hala ere, bidean zehar eta lankidetzan
aritu garen urte hauetan izandako tratu humanoa oso egokia izan
dela besterik ezin dugu esan

Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze- mailaren aldetik?
Emaitza orokorrak eta partaide, sustatzaile eta lankideen
asebetetze.maila oso altua izan dela esan daiteke. Ekimenaren
eragina neurtzeko egin dugun azterketak emaitza oso positiboak
erakutsi ditu hilabete probaldi baterako.
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EKIMENAREN IZENA
EHE ASTINDU:
euskaltzaleen partaidetza sustatzeko prozesua

Euskaltzale
Euskaldunon Elkartea
EHE ASTINDU: euskaltzaleen
partaidetza sustatzeko prozesua

HELBURUAK
Euskal komunitatea indartzea eta biziberritzea eta
euskal jendartean gogoeta, parte -artzea, antolaketa eta
saretzea bultzatzea.
PARTE-HARTZAILEAK
75 (39 emakumezko eta 36 gizonezko) - 5 eragile
IRAUPENA
2019ko urtarriletik 2020ko otsailera
ALORRA
#euskara
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Euskaltzale Euskaldunon Elkartea
TOKIA
EAE eta Nafarroa
BIZTANLERIA
2.860.598 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Euskaltzale Euskaldunon Elkarteak, euskal komunitatea indartu
eta biziberritzeko eta euskal jendartean gogoeta, parte hartzea,
antolaketa eta saretzea bultzatzeko xedez, EHE Astindu prozesua
jarri zuen martxan 2019an.
Partaidetza prozesua 2019ko urtarriletik 2020ko otsailera bitartean
garatu zuen, hain zuzen, Lakuntzako kultur etxean, Zarauzko
Aek euskaltegian, Andoaingo Martin Ugalde kultur parkean,
Durangoko Ibaizabale ikastolan, Bilboko konpartsen egoitzan eta
Gasteizko Aek euskaltegian.
Antolatzaileen hitzetan, oso esperientzia aberasgarria izan zen.
Elkartean kanpo laguntza batekin lan egiten zuen lehen aldia
izan zen eta horri esker, arakatzeko eta sortzeko beste ikuspuntu
batzuk jaso zituen.
Gauzak horrela, betikoa egin ordez euskaltzaleen artean beste
modu batez landu zituzten edukiak eta moldeak eta aurrera begira
oraindik airean lan batzuk geratu diren arren, norabidea markatzea
lortu zen, baita gauza zehatz batzuk lotzea ere.

Euskal Herriko euskaltzaleekin lan egitea aipatzen du eta aurrera
begirako erronka gisa finkatu du.
Saio irekietan 15 bat lagun bildu ziren, baina herriz herri egindako
saio eta aurkezpen txikiagotan ere dozenaka euskaltzale batu
ziren. Izan ere, hasieran martxa hartzea kosta egin zen arren,
prozesua aurrera joan ahala eta Aisekoen bidelaguntza bikainari
esker helburu gehiengoak lortu ziren, nahiz eta gauza batzuk
zirriborro edo asmoetan geratu ziren.
Edozein kasutan, prozesuari esker, erabakiak hartzerakoan
presarik ez izaten erakutsi dio elkarteari, baita euskararen alde
gauza berriak asmatzea lan zaila dela ere.
Etorkizuneko prozesuetan aurre lanketari denbora gehiago
eskaintzea eta komunikazioan egokitzearen beharra izango ditu
kontuan elkarteak.

Egindako lanari esker, beraz, ondorengo lorpenak jaso ziren:
- Euskararen aurkako erasoetarako protokolo baten zirriborroa
egitea lortu zen.
- Euskaltzale euskaldunen topaketa batzuetarako oinarria
finkatu zen hurrengo urteetarako.
- Hizkuntza aktibismoa sustatzeko tailerrak martxan jartzeko
aukera elkarlanean.
- Euskaltzaleen multzoak zonaldeka saretzeko planteamendua
lotu zen.
- Euskararen plaza bat egiteko aukera ere zirriborratu zen.
- Herrietarako ekimen gida martxan jartzeko lan talde bat eratu zen.
Helburuen betetze mailari dagokionez, gauza batzuk airean geratu
ziren arren, eta jende gehiagorengana iristea gustatu litzaioken
arren, balorazio positiboa egiten du elkarteak, jasotako ekarpenak
handiak eta ugariak izan baitziren. Lortu ez zen helburu gisa, Ipar
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Euskalgintzan kokatzen da gure elkartea. Euskaldun eleaniztunez
osatutako Euskal Herri euskalduna du helburu. Euskaraz bizi ahal
izateko aukerak sortu eta sortutakoak baliatzen saiatzen da. Sortu
zenetik hainbat kanpaina eta hausnarketa egin ditu beti herritar
eta beste elkarteekin elkarlanean. Lehen parte hartzaile gehiago
zituen eta orain egunerokoan gutxiago baina gauza puntualetarako
hainbat laguntzailerekin.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Egia da gero eta ohikoagoa dela. Gurean ingurukoen parte hartzea
sustatzea ohitura izan da sorreratik baina parte hartze prozesu
sakon eta diseinatuak zikloka inflexio puntuetan.
Oso garrantzitsua deritzogu. Gero eta buru gehiagok ideia gehiago
eta perspektiba ezberdinak jasotzeko aukera ematen du. Betikoak
betikoa egiteko arriskua dago eta egunerokotasuneko inertzia eta
zurrunbiloetan sartzearena. Entzute fasea oso interesgarria izaten
da eta ondoren denon artean zerbait berria edo norabide berria
marraztea aberasgarria eta jendeak bere egiten du.
Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Noizean behin egin izan ditugu. Norabide berria markatzeko edo
gai monografikoekin. Inflexio puntu jakinetan. Baina egia da hau
lehena izan dela kanpo laguntzarekin egin duguna. Besteetan eduki
duen bilakaerarekin pozik geunden baina oraingoan laguntzarekin
lasaiago eta sakonago landu ditugulakoan gauzak gaude.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Ziklo bat bete ondoren eraginkorrak izateko genituen baliabide
humano eta ekonomikoekin, euskararen aldeko lana sustatzen
jarraitu ahal izateko. Elkartearen antolaketa ereduaren berritzea,

zereginen lehentasunak birplanteatzea
eguneratzea izan ditu helburu nagusi.

eta

ikusmiraren

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Diseinuan elkarlanean aritu ginen elkarteko kideok eta Aise
kooperatibako lagunak. Aurre lana astiro joan zen baina ilusio
handiarekin, arrankatzea kostatu zen baina gero behin martxa
hartuta txiri-txiri aurrera egin dugu eta pozik. Bidean hainbat
zailtasun aurkitu ditugu baina orokorrean gustura. Jendearen
parte hartze kolektiboa presentzialki egokiena da baina batzuei
kosta egiten zaie animatzea, profil batzuengana komunikatiboki
ez garela iristen ikusi dugu, dinamizazio eredu zahar xamarrak
genituela ikusi dugu Aisekoen berrikuntzekin gozatuz, denboraren
kudeaketarekin arazoak saio batzuetan…baina emaitzarekin
gustora egia esan.

Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Nahi baino euskaltzale gutxiagorengana iritsi gara baina bizi
ditugun garai likidoetarako nahiko gustura geratu gara. Hobeto
esanda nahi baino gutxiago erakarri ditugu parte hartze ariketa
presentzialetara, beste modu batzuetan euskaltzale askoren iritziak
jaso baititugu. Gero egia da ariketak ez direnez oso jendetsuak
izan oso aberasgarriak izan direla eta giro bikaina egon dela parte
hartu dutenen artean.

Koldo Zarate
Elkarteko kidea

Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Ba egia esan oso gustura aritu gara. Harremana oso estua izan da
baina presiorik gabea. Edozertarako laguntzeko prest egon dira
teknikariak eta zalantza guztiak argituz. Esperientzia ona izan da
guretzako, sekula ez baikenuen laguntzarik eskatu. Errepikatzeko
modukoa. Segi horrela.

Hasierako helburuak bete ditugu eta orain ondorio horien
kudeaketan asmatzea espero dugu.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Gero eta buru gehiago entzun eta bide berriak markatzen hasieratik
parte sentitzen badira, aliatu potentzialak dituzu zure ibilbiderako
eta fruitu txukunagoak lortzen direlakoan. Gainera, bide horretan
egindako harremana eta konplizitatea oso aberasgarria dela
pertsonontzako eta elkartearentzako ere.
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EKIMENAREN IZENA
Gazteen aniztasuna eta gobernantza eredu berriak:
Mugaz gaindiko gazte lankidetzarako oinarriak finkatzen
HELBURUAK
Gizarte zibilaren antolaketa handitzea gazteen arteko
lankidetza eta gazte norbanako zein antolatuen arteko
sarea sortuz; konfiantza birsortzeko gazte sareak
ehuntzea: espazio berrien sorrera; etorkizuneko
Euskal Herriaren gazteen irudi konpartitua eraikitzea;
euskararekiko atxikimenduan gizartean elikatzea; gazteei
dauden aukerak topatzen laguntzea; demokrazian
sakontzeko “gazteon erabakimen politikoa areagotzeko
neurriak ezartzea”; hiru planoen elkarlana sustatzea:
norbanakoak, eragileak eta instituzioak elkarrekin lan
egitea (gazteriaren kontseiluek proiektu kide gisa).

Eusko Ikaskuntza
Gazteen aniztasuna eta gobernantza
eredu berriak: Mugaz gaindiko gazte
lankidetzarako oinarriak finkatzen

PARTE-HARTZAILEAK
48 (23 emakumezko eta 25 gizonezko) - 2 eragile
IRAUPENA
2019 urtea
ALORRA
#gazteria #lankidetza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Eusko Ikaskuntza
TOKIA
Donostia
BIZTANLERIA
182.391 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
“Gazte Agora: batzen gaituen norabidea” lelopean, Eusko
Ikaskuntzak gazteei zuzenduriko parte-hartze prozesua jarri zuen
martxan 2019an, ondorengo helburuekin:
1.

Gizarte zibilaren antolaketa handitzea gazteen arteko
lankidetza eta gazte norbanako zein antolatuen arteko
sarea sortuz.

2.

Konfiantza birsortzeko gazte sareak ehuntzea: espazio
berrien sorrera.

3.

Etorkizuneko Euskal Herriaren gazteen irudi
konpartitua eraikitzea.

4.

Euskararekiko atxikimenduan gizartean elikatzea.

5.

Gazteei dauden aukerak topatzen laguntzea.

6. Demokrazian sakontzeko “gazteon erabakimen politikoa
areagotzeko neurriak ezartzea”..
7.

Hiru planoen elkarlana sustatzea: norbanakoak, eragileak
eta erakundeak elkarrekin lan egitea (gazteriaren kontseiluek
proiektu kide gisa)

Horiek, baina, ez ziren ezarritako helburu bakarrak izan, zeharkako
helburuak ere ezarri baitzituen elkarteak:
- Euskal lurraldeen gazte eragile, norbanako eta erakundeen
artean sare bat osatzea gazteen gabeziei aurre egin ahal
izateko, kohesio sozialaren bidean.
- Gazteen parte-hartzea esparru publikoan handitzea.
- Gazteen arteko lankidetza garatzea, hezkuntza, euskara,
parte-hartzea eta sozio-ekonomiaren alorretan.
- Gazteen kontzientzia kritikoa garatzea.
- Gazte Kontseiluen arteko sinergiak sortzea.
Prozesua 2019ko urtarriletik abendura bitartean garatu zen.
Proiektuaren
garapenerako
lantaldearen
bilerak
Eusko
Ikaskuntzaren Miramarreko bulego nagusietan egin ziren eta
dinamika parte-hartzaileak (Gazte Agora), aldiz, Donostiako
Miramar Jauregian.
Prozesuaren nondik-norakoak

gainerako lurraldeetako gazteekin saretzea izan zuen helburu.
Lurraldeen arteko saretze hau lortzeko deialdi honetatik kanpo
gelditu ziren beste bi esperientzia ere gauzatu ziren 2020an (Gazte
Agora Nafarroa eta gazte Agora Iparralde).
Euskal Herriko gazte lankidetzarako oinarria finkatzeko funtsezkoa
izan da aplikatu den metodologia: gobernantza kolaboratiboa.
Horrela, lankidetzan oinarrituta, gazte eragileekin eta Euskadiko
eta Nafarroako gazteriaren kontseiluekin batera, proiektuaren
ibilbide metodologikoa, aztergaien identifikazioa eta hauekin
lotutako diagnosi partekatua eta, sarea osatzeko gazte guneen
identifikazioa burutu zen. Edukiaren garapenerako, parte hartze
dinamiketan oinarritutako gazte foroak antolatu ziren Gazte Agora:
batzen gaituen norabidea lelopean.
Prozesuaren emaitzak
GAZTE SAREA: Gazte eragileekin eta gazteriaren gazte
kontseiluekin batera hasieratik lan egiteak, gazte gune anitzetara
heltzera ahalbidetu zuen. Prozesu parte-hartzailean parte hartu
zuten gazteek kualitatiboki lagin esanguratsua osatu zuten
eduki mailan sortutako emaitzak kontuan hartzeko bermea
eskainiz. Bestalde, sortutako eztabaidarako ikuskera anitzen
konfluentziarako gune horrek, jarraipen eraikitzailerako konfiantza
esparrua ireki zuen gazte lankidetzarako sarearen oinarria finkatuz.
EDUKIA: Hezkuntza (formala zein informala), Ongizate materiala
(etxebizitza eta lanbidea), Gobernantza (parte hartzea eta
ahalduntzea) gaien inguruan erronkak, horiei erantzuteko tresnak
eta lankidetzarako lerroak identifikatu ziren.
Gauzak horrela, sortutako gazte lankidetzarako sarearen oinarriak
izaera ekintzailea du. Izaera ekintzaile honek bi ardatzetan
jarraipenerako bideak bermatzen ditu:
1.

Saretze lanak zabaltzeko eta sendotzeko (gazte gune
gehiagotara heltzeko aukera, ertzetan daudenak erakartzeko
aukera). Euskadiko eta Nafarroako gazteriaren kontseiluen
elkarlan egonkorra sortu du.

2.

Ondorio nagusietan identifikatutako tresnak eta lankidetza
bideak garatzeko indar metaketa eta akordioa:

Gauzatutako esperientzia, Gazte Agora Donostia, Gipuzkoako
gazte norbanako zein taldeen ahalduntzea eta Euskal Herriko
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- Elkar ezagutzarako eta praktika onak partekatzeko
eremuak sustatu, lurralde barruan zein lurraldeen artean.
- Lurralde lankidetzari dagokionez: muga administratiboak
gainditu eta benetako beharren arabera eta praktikotasun
bati begira kooperazio ardatzak sustatzea.
- Hezkuntza sistema gazteon ahalduntzerako tresna
oinarrizko moduan azaldu da, eta hura eraldatzeko
beharra belaunaldien arteko foro estrategiko eta egonkor
baten sorreraren bitartez.
Helburuen betetze mailari erreparatuz, beraz, kualitatiboki
lortutako helburuak maila altukoak izan ziren, gazteen kezkak
eta erronkak identifikatzetik haratago heldu baitzen prozesua.
Kontsentsuan oinarritutako tresnak eta irtenbideak jaso ziren gai
sakon eta konplexuen inguruan.
Parte hartze ikuspegi batetik, halaber, lurralde desberdinetako
gazte errealitate ezberdinak elkartu ziren eta arazo, bizipen eta
soluzio ezberdinak elkarbanatzeko gune egonkorraren oinarria
finkatu zuten. Era berean, gobernantza kolaboratiboan oinarritutako
metodologiak egituren eta solaskideen arteko komunikazioa eta
koordinazioa ehuneko-ehunean bermatu zuen.
Laburbilduz, espektatibak ehuneko ehunean bete ziren. Emaitzak
etorkizuneko ibilbide partekatu gisa hartu ziren eta hobetzeko
puntuak hobetze kolektibo gisa hartu ziren (gazte antolatzaileen
ikuspegitik eta foroetan parte hartu zuten gazteen ikuspegitik).
Ikasketa gisa, gazteen partaidetza bermatzeko gobernantza eredu
berriak sustatu eta aplikatzearen beharra, gazteen ahalduntzea
eta partaidetza sustatzeko egituraketa berriak sortzearen beharra
eta ertzetako gazteak ahalduntze eta partaidetza prozesuetara
erakartzeko saretze aurrelan sakona egitearen beharra aipatu ditu
Eusko Ikaskuntzak.
Era berean, hurrengo prozesuei begira, genero desorekak
(emakume gazteen partaidetza zabaltzeko beharra) eta lurralde
desoreka (landa guneko gazteen partaidetza zabaltzeko beharra)
izango ditu kontuan.

- Gazteontzako tresna eta egitura berezituak eraiki.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?

den gizarte izatea eta erantzunkidetasuna sustatzea, hau da,
deliberaziorako gizarte zoru bat garatzea eta izatea.

Eusko Ikaskuntza ibilbide luzeko elkarte-erakunde bat da. 1918an
sortu zen. Momentu horretan ziurgabetasunez jositako XX.
mendea hasten zen eta garai hartako adituak Euskal gizarteak
dituen hutsuneak betetzeko premia zegoela jabetu ziren; horrela
sortu zuten Eusko Ikaskuntza. Hau da, etorkizunaz eztabaidatzeko
eta euskal oinarria mantentzeko beharretik sortu zen. Orduan,
garai hartako Nafarroako Foru Aldundiko eta Euskadiko hiru Foru
Aldundien babesa jaso zuen.

Gaur egun desafekzioa indarrean dugu, desafekzioa
erankudeekiko,
alderdi
politikoekiko,
politika
egiteari…
Desartikulatuta gaudela dirudi, baina ez da guztiz horrela.
Egia da parte hartze eta inplikazio kultura bat behar dela eta
horretarako sustatze ariketa bat egin behar dugula, baina,
erantzunkidetasunerako bideak eraiki behar dira.

Gaur egun hasierako indar fundazional hori berritu egin da.
Ziurgabetasun batean kokatuta jarraitzen dugu, hau da, euskal
gizartea ziurgabetasun batean kokatuta dago eta mundu global
honetan kokatu beharra dago.
Erronka anitzak erantzun behar ditu, eta horiei tokitik erantzun
behar diegu, alegia, guk bilatu behar ditugu gure esperientziatik
eta gure herriaren balioetatik abiatuta erronka horiei erantzuna
emateko moduak.
Eusko Ikaskuntzaren funtzioa, beraz, zein izango litzateke? Gure
misio garrantzitsuena deliberazio esparruak sortzea da, euskal
herriko gizarteak dituen erronkei erantzuteko, gizartearekin
berarekin erantzunbide hori ahaleginduz.
XX. mendean, erronkei erantzuteko egiteko modu bat zegoen.
Orain, XXI. mendeak planteatzen dituen erronkak ez dira oso
desberdinak, baina erantzuteko molde berriak behar ditugu, eta
hor izan behar dugu berritzaileak.
Berritzaileak izateko, baina, modu kolaboratiboan egin behar dugu
lan, gobernantza eredu berriak aplikatuz. Ezin da erakunderik,
aditurik, gizarte eragile edota herritarren ahotsik gabe ezer egin.
Zilegitasun zutabe horiek elkarlanean jarri behar ditugu erronkak
identifikatu eta proposamenak bideak jartzeko.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Bai, funtsezkoa da. Egungo gizarte aurreratuenak bi oinarri nagusi
dituzte: gobernantza kolaboratzailean eta berritzailean oinarritzen

Erakundeek badute erantzunkidetasun esparru bat, baina herritarrok
ezin diegu erantzukizuna delegatu, erantzunkidetasun baten bidez
eraiki beharko genuke hori. Horretarako informazioa behar da,
informazio hori aztertu, eztabaidatu... eta hor dugu erronka.
Herritarren partaidetza, beraz, funtsezkoa da, betiere, gainerakoekin
uztartuz. Batzuetan, ohartu gabe, konpartimentu estankoak egiten
ditugu: erakundeak beren aldetik, eragile sozialak bestetik… eta
segmentatuta daude sektoreka: euskalgintza, kulturgintza…
Nire ustetan, adituak eta herritarrak erakundeekin eta eragile
sozialekin batera eraiki behar dute diskurtso bat. Hori funtsezkoa
da gizarte aurreratu bat izan nahi badugu.
Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Nik esango nuke parte-hartze prozesuak beti egiten direla. Baina
lehen aipatutako zutabe horiek guztiak uztartzeko ahalegin horiek
2017an hasi genituela esango nuke.
Horretarako gure Kongresua jarri genuen mugarri modura. 2018an
Eusko Ikaskuntzak 100 urte bete zituen eta mendeurrenaren aitzaki,
Kongresu bat antolatu genuen non, modu deliberatzaile-partehartzaile honetan hainbat gaien inguruan landutako prozesuen
emaitzak plazaratu genituen.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
2017tik 2018rako bide horretan, gazteek belarritik tira zioten Eusko
Ikaskuntzari, gazteen begirada integratzea falta baitzitzaigun.
Hortik abiatuta, gazteekin espresuki bide bat egin behar genuela
ohartu ginen, gazteek beren espazio propioa behar zutela, alegia.
Horri jarraiki, gazte talde bat sortu zen. Gazteek oso interes
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Beatriz Akizu
Eusko Ikaskuntzako prospektiba, estrategia
eta proiektu berrien zuzendaria

espezifikoak dituzte eta oso kritikoak dira formalki eratuta dauden
hainbat egiturekin.
2019an hasi ginen proiektu honekin eta helburu du Euskal Herriko
gazte sare sendoa sortzea, gazteek identifikatutako gai edota
arazoen inguruan gazteek proposatutako irtenbideak abian jarri
ahal izateko euskarria sortzeko.
2019an lehen hazitxoa jarri genuen eta Erkidegoari begira egin
genuen. 2020an Nafarroan eta iparraldean gauzatu dugu, baina
Covid-a dela eta apur bat kolokan gelditu zen, baina jarraipena
emateko asmoa dugu.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Gazteei zuzenduriko proiektu bat gazteek bideratu behar
dute, horrenbestez, gazte talde bat egon da, askatasun
osoz, Eusko Ikaskuntzaren barruan prozesua diseinatzen eta
posizionamendua bilatzen.
Eusko Ikaskuntzako gazte taldea kolaborazioan aritu zen Euskal
Herriko gazte eta eragile elkarte desberdinekin, baita Nafarroako
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eta Euskadiko Gaztedia Kontseiluarekin ere. Hausnartzen hasteko
gaiak gazteek partekatutako diagnosi batetik abiatu ziren. Hiru
hausnarketa gai nagusi izan ziren eta horietatik eztabaida bat
abiatu zen. Eztabaida bakoitzak hiru helburu zituen: gai bakoitzeko
erronkak eta premiak identifikatzea, erronka eta premia horiei
erantzuteko tresnak eta proposamenak zehaztea eta azkenik horiei
aurre egiteko lurraldeen artean zer-nolako lankidetza esparruak
bilatu behar diren adieraztea. Zailtasun aldetik, baliabideekin
loturikoak edota gazteen eguneroko oztopoak aipa ditzaket:
prekarietatea, denbora eskasia…

Gauza horiek denbora behar dute eta agian, Partaidetzak helburu
bat jarri beharko luke, denon artean identifikatutako gai baten
inguruan, denon artean ekimen bat bultzatzea edo ekimen baten
parte izatea, modu kolaboratzaile batean lan egitea…
Hain desberdin izanda, posible genuke agian modu kolaboratzaile
batean estrategikoa den zerbaiti bide eman.

Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
2019ko prozesua kuantitatiboki txukunena izan zen baita aniztasun
aldetik ere. Kontuan izanda Eusko Ikaskuntza bera ez dela gazteen
artean oso ezaguna, nahiko harrera ona izan zuen prozesuak.
Kuantitatiboki txukuna izan zen baina kualitatiboki oso ona izan
zen, aniztasun handikoa izan baitzen. Profil desberdineko gazteak
inplikatu ziren: unibertsitate mundukoak, elkarte sozialetan lan
egiten dutenak, kulturgintza mundukoak…
Emaitzekin ere oso pozik gaude, goiz batean, erronkak eta premiak
identifikatzeaz haratago, tresnak proposatu eta bideak eraikitzeko
gazteek erakutsitako gaitasunagatik. Giroa ere ezin hobea izan zen
eta jarraipena emateko interesa azaldu zuten.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Parte-hartzeak jendea erretzearen arriskua dauka. Estrategikoak
diren gaietan indarrak bildu beharko genituzke eta benetan
partaidetzan sinesten duten erakunde, elkarte edota
mugimenduetan, oso ondo identifikatu beharko genituzke
deliberazio gaiak eta horien baitan bide bakar bat egin.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Zaila da, oso elkarte desberdin eta anitzak elkartzen dira eta. Horrek
bere aberasgarritasuna ere badu, auzo bateko elkarte batek egiten
duen lanaren garrantziaz ohartarazteko aukera eskaintzen baitizu.
Era berean, baina, hori administrazio aldetik kudeatzea oso zaila
ikusten dut, hau da, oso zaila deritzot elkargune puntuak izan
daitezkeen horiek uztartzea.
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EKIMENAREN IZENA
Zure partaidetzak etorkizuna eraikitzen du
HELBURUAK
Beharrezko aldaketak zehaztea eta onartzea, kontuan
hartu beharreko alderdi nagusiak ezagutzea, misio
eta ikuspegi eguneratuak izatea eta, premien arabera,
jarduera-arloak definitzea.
PARTE-HARTZAILEAK
513 (344 emakumezko eta 169 gizonezko)

Helduen Hitza
Zure partaidetzak
etorkizuna eraikitzen du

IRAUPENA
2019ko urtarriletik martxora
ALORRA
#helduak
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Helduen Hitza Elkartea
TOKIA
Donostia
BIZTANLERIA
182.391 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)

PARTAIDETZA GIPUZKOAN 2019-2020 | ELKARTEAK | HELDUEN HITZA ELKARTEA

152

EKIMENAREN AZALPENA
Helduen Hitza elkarteak lehen 15 urtetan izandako hazkundea eta
denbora horretan lortutako bazkide-kopurua kontuan hartuta,
2019an beharrezkotzat jo zen partaidetza-proiektu bati ekitea,
hurrengo urteetan jarraitu beharreko norabidea zehazteko.

ekintzak definitu eta onartzeko beharretik abiatuta, prozesua
ondorengo fase hauetan banatu zen:
1.

Ebaluazio inkesta (otsaila).

Gauzak horrela, abian jarritako prozesuaren helburu nagusiak
honako hauek ziren: beharrezko aldaketak zehaztea eta onartzea,
kontuan hartu beharreko alderdi nagusiak ezagutzea, misio eta
ikuspegi eguneratuak izatea eta, premien arabera, jarduera-arloak
definitzea.

2.

Parte-hartze lantegia (otsailak 25).

3.

Proposamenak jasotzea

4.

(martxoa): emaitzak planteatzea eta batzordeekin
kontrastatzea.

Horrela, prozesu beraren bidez, elkarteak honako helburu hauek
finkatu zituen:

5.

Laburpena, analisia eta ondorioak (martxoa): Zuzendaritza
Batzordearen koordinazioa.

1.

Helduen Hitzaren errealitatearen dokumentu bisual
bat sortzea.

2.

Elkartearen balioak, misioa eta bisioa jasoko dituen
dokumentua sortzea, balioa duen benetako
parte-hartze bermatzeko.

3.

Helburuen dekalogo bat sortzea.

4.

Jarduera-ildo egokietarantz aurrera egitea, elkartea
plurala, parte-hartzailea eta benetako balioa duena
izan dadin.

5.

Pertsonak eta haien beharrak ardatz dituzten
jarduerak egitea.

6. Barneko eta kanpoko komunikazioa behar bezala egitea.
7.

Elkartearekin eta haren inguruarekin
konprometitutako pertsonak.

Prozesua 2019ko urtarriletik martxora bitartean garatu zen,
Topalekuko, Okendoko Kultur Etxeko eta Lugaritzeko Kultur
Etxeko instalazioetan.

6. Proposamena argitaratzea (martxoa-apirila): bazkideei
webgunean, zuzenketak aurkeztu ahal izateko.
7.

Batzar orokorra (apirilak 10): Zuzendaritza Batzordearen
proposamenak. Erabakiak hartzea.

Prozesuaren emaitzak
Gauzak horrela, helburuak eta espero ziren emaitzak prozesuan
zehar lortu ziren, baina egoera dinamikoa da eta ez da horiek
lortzearekin amaitzen, eboluzionatzen, aldatzen eta egunetik
egunera aldatzen ari den errealitatera egokitzen joango baitira.
Hala ere, prozesua oso emankorra izan zen, eta haren bitartez,
aurrez aipatu eta zerrendatutako helburu guztiak bete ziren.
Bazkideen parte-hartzea handia izan zen eta sortutako giroa
oso dinamikoa. BATBITAHIRU aholkularitzak markatu zuen lanmetodologia, eta haren babespean erabilitako egiturak oso
egokiak izan ziren, bertaratutakoen jarduerak koordinatzeaz eta
haien jarraipena egiteaz arduratu baitziren.
Prozesu hori, beraz, oso positiboa izan zen elkartearentzat, guztiek
jarraitu beharreko ildo argi bat definitzen lagundu baitzion.

Prozesuaren nondik-norakoak
Helduen Hitza elkarte parte-hartzailea, iraunkorra eta elkartekideen
zahartze osasuntsuaren aldekoa izatea ahalbidetuko zuten
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Helduen Hitza 55 urtetik gorako pertsonentzako irabazi-asmorik
gabeko elkartea da. 2003an sortu zuten Matia Fundazioko Esperientzia
Eskolako 38 lagunek. Adineko pertsonen belaunaldi berri bateko
kide ziren gizon eta emakume horiek, esperientziaren eskolako
ikasturtearen amaieran, parte hartzen jarraitzeko eta bizitza osoan
zehar etengabeko ikaskuntza-prozesu bat zabaltzeko beharra ikusten
eta sentitzen dute, gizartean zahartze handiagoa eta hobea, aktiboa,
osasungarria, kulturala eta parte-hartzailea emango diena, ezagutzak,
gaitasunak eta jarrerak hobetzeko ikuspegi pertsonal eta zibikoarekin.
Estatutuetan jasotakoaren arabera: “Elkartearen helburuak, bere
estatutuetan jasotakoak, adinekoen banakako eta taldeko gaitasunen
garapen hobea oro har sustatzera bideratutako ekimenak jorratzea eta
gauzatzea dira, bazterketa saihestuz eta gizartean parte har dezaten
bultzatuz, eta, ondorioz, gizartean duten eginkizuna areagotuz”. Gaur
egun 550 bazkide gara. Elkartearen lanari esker hazkunde jarraitua eta
luzea izan duela azken 7 urteetan, eta horrek erakusten du Elkartea
bera eta egiten duen lana oso erakargarria dela; izan ere, 55 urtetik
gorakoen kolektiboak positiboki baloratzen ditu jarduerak, zahartzeko
aukera baliagarri eta osasungarri gisa.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Argi dago zenbat eta parte-hartze handiagoa izan, orduan eta
erantzun hobea emango zaiela egoera bakoitzean kolektiboak
dituen premiei, eta pertsonen inplikazio handiagoa lortuko da, hori
funtsezkoa baita elkartearen jardunbide egokirako. Sustatzeak
kolektiboarekiko hurbiltasuna dakar, zuzeneko komunikazio
egokiaren bidez – jardueretan parte hartzea – eta bitarteko
telematikoen bidez, gure dimentsioa dela eta.
Zuen elkarteak parte-hartze prozesu bat burutzen duen
lehenengo aldia al da?
Partaidetza-prozesu bezala, egia da 2019an, Zuzendaritza
Batzordeak lagunduta, partaidetza prozesu bat egin zela bere
fase eta etapekin. Prozesu horretan, modu antolatuan, 150
pertsona inguruk hartu zuten parte. Prozesu horretan, posta
elektroniko bidezko inkestak egin ziren eta ondoren, bazkideekin
saio bate gin zen inkestaren emaitzen berri emateko. Ondoren,
lan-taldeetan hurrengo 4 urteetan gauzatu beharreko prozesu

nagusiak eta horien helburuak zehaztu ziren. Hori guztia Bat, Bi
eta Hiru kanpoko aholkularitza-enpresa babesarekin gauzatu zen,
Zuzendaritza Batzordearen gidaritzapean.
Espero zenuten bezalakoa izan al da lehenengo esperientzia?
Aurrera begira parte-hartze ekimenak lantzen jarraitzeko asmoa
al duzue?
Pozik geratu ginen esperientziarekin, nahiz eta amaieran lan-saioei
denbora gehiago eskaini zitekeela ikusi genuen. Plangintzari eta
emaitzei dagokienez, Batzordeak balorazio positiboa egin zuen,
eta gida bat eduki ahal izan zuen, hurrengo 4 urteetan landu
beharko liratekeen gaiekin eta horien lehentasunekin.
Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Esango genuke Elkartea sortu zenetik parte-hartze soziala beti
izan dela elkartearen jarduerak garatzeko giltzarria; hasiera
batean, esperientzia hasi zuten pertsonen aldetik inplikazio eta
hurbiltasun handia egon zen, eta, gero, jarduera berriak garatzeko,
erakundean pertsona berriak sartuz joan dira, lan-batzorde gisa.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Lehenengo 15 urteetan izandako etengabeko hazkundea eta
lortutako bazkide-kopurua kontuan hartuta, 2019an beharrezkoa
ikusi zen hurrengo urteetan jarraitu beharreko norabidea zehazteko
partaidetza-proiektu bati ekitea.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Zailtasunak txikiak izan ziren, kasu batzuetan partaideek taldelanetan kultura falta zutelako, besteetan elkartearen jarduera
batzuen funtzionamendua ezagutzen ez zutelako eta, era berean,
baliabide telematikoetara jo zenez, etapa batzuk garatzeko
trebetasun falta izan genuelako (online inkestak...).
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Parte-hartzea oso garrantzitsua izan zen, bai partaide kopuruagatik,
baita egindako ekarpenengatik ere. Kontuan izan behar da prozesuaren
ondorioz datozen 4 urteetan gauzatu beharreko 12 konpromiso
zehaztea lortu zela, horrela prozesuaren hasierako helburua betez.
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Juan Ignacio Aizpurua
Helduen Hitzako lehendakaria

Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Gure esperientziak erakutsi digu prozesu horiek funtsezkoak
direla lan egiteko helburu berdin bat izan nahi badugu. Prozesuan
izandako hausnarketaren eta ekarpenen emaitza gisa elkartearen
Misioa eta Ikuspegia Batzar Nagusi batean onartu izana mugarri
izan da. Era berean, parte-hartze horrek elkartekoak garen
pertsonen bizikidetza onerako eta garapenerako oinarrizko
kohesio soziala sortzen du. Ildo horretan, beste erakunde batzuk
animatu nahi ditugu parte hartzeko bide horien alde egin dezaten,
garai hauetan pertsonak izan gaitezen erakundeen garapenaren
funtsezko ardatza.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Partaidetza-prozesu honen proiektua aurkeztu genuenetik, proiektua
garatzen lagundu ziguten, eta aipatutako prozesua epeetan eta
jasotako finantza-laguntzagatik bideragarria izateko bideak eta
baliabideak eman zizkiguten. Ildo horretan, eskerrak eman behar
dizkiogu Gipuzkoako Foru Aldundiko Partaidetza Zuzendaritzari,
eskainitako laguntzagatik, hori gabe nekez garatu ahal izango
baikenuke horrelako prozesu bat. Etorkizunean prozesuak hobetu
genitzake, aldez aurretik beste ekimen batzuk ezagutuz eta erakunde
bakoitzak arlo horretan egiten duena zabalduz.
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EKIMENAREN IZENA
U.Lab 2019: Nola pasa gizarte ahaldundu, konprometitu
eta jasangarri batetara?
HELBURUAK
Gizarte antolatu eta ez antolatuari zuzendutako
parte-hartze prozesu bat abiaraztea, teknologia
berritzaileen bitartez, Gipuzkoan gizarte ahaldundua,
konprometitua eta jasangarria bultzatzeko ideiak eta
ekimenak garatzeko.
PARTE-HARTZAILEAK
17 (9 emakumezko eta 8 gizonezko) - eragile 1

Herrizomak
U.Lab 2019: Nola pasa gizarte
ahaldundu, konprometitu eta
jasangarri batetara?

IRAUPENA
2019ko abuztutik 2020ko maiatzera
ALORRA
#gizartea #ahalduntzea #partaidetza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Herrizomak
TOKIA
Donostia
BIZTANLERIA
182.391 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Gipuzkoako ekintzaileen elkarteak, Herrizomak, 2018an U
Teoria oinarri hartuta, parte-hartze prozesu bat abiarazi zuen
gizarte antolatu eta ez antolatuari zuzendua, teknologia
berritzaileen bitartez, Gipuzkoan gizarte ahaldundua,
konprometitua eta jasangarria bultzatzeko ideiak eta ekimenak
garatzeko helburuz. Era berean, prozesuak helburu izan zuen
Teoria U metodologiaren ezagutza prozesu parte-hartzaile
berritzaile gisa zabaltzea.
Gauzak horrela, “U.Lab 2019: Nola pasa gizarte ahaldundu,
konprometitu eta jasangarri batetara?” ekimenak interes
handia sortu zuen eta proiektuaren aurkezpenean eta
lehen saioan 34 lagun inguru elkartu ziren. Prozesua 2019ko
abuztutik 2020ko maiatzera bitartean garatu zen eta denbora
horretan zehar partaidetza-prozesu sakon bat eraman
zen aurrera, lehen galdera hori oinarri hartuta. Asteko 14
topaketa egin ziren, eta parte-hartzaileen banakako hainbat
bilera, MITen (Massachusetts Institute of technology) eta
Presencing Instituteren online ikastaroak gidatuta. 5 eredu
garatu ziren erronka zehatzak konpontzeko, bai maila
pertsonalean bai profesionalean, eta gizartean eragin maila
desberdinak izan zituzten.
Ustekabeko emaitza gisa, nabarmen hazi zen U teoriaren
sarean baitan Gipuzkoako eta beste lurraldeetako partaidetza.
Adibide gisa, EHU-K hezkuntza-programetan U teoria
aplikatzeko interesa erakutsi du.
Hala ere, emaitzarik garrantzitsuena, zalantzarik gabe,
prozesuak parte-hartzaileengan eta ingurukoengan izan
zuen eragina izan zen. Ikastaroak eta bizipenek ohiturak
aldatzea ahalbidetu zuten eta parte-hartzaileek ekarritako
proiektu berriak sortzea bultzatu zuten. U.Lab Donostiaren
5. urteurrenean egindako aurkezpena arrakastatsua izan
zen eta ikusgarritasun handia eman zien egindako prozesu
eta proiektuei. Feedbacka oso positiboa izan zen, U.Lab.
proiektuaren garrantzia azpimarratuz.
Laburbilduz, hauek izan ziren 2019ko prozesuan lortutako
emaitzak:
A. Prestakuntza eta sorkuntza 14 saio.
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B. Parte hartzeko prozesuetarako U teoriaren ideien eta
ahalmenen inguruko informazioa helaraztea 60 lagunei.
C. U teorian eta haren tresnetan trebatutako 20 partehartzaile, maila teoriko eta praktikoan, eta herritarren
partaidetzarako “buru irekia”, “Bihotz irekia” eta “borondate
irekia” balioetan aktibatuak.

gauzatzen jardun zuten, beraiek landutako dinamikak oinarri
hartuta. Giroa oso atsegina izan zen eta, prozesuan zehar,
“Burua, bihotza eta borondate irekia” kontzeptuak transmititzera
bideratutako dinamiken eragin onuragarria nabaritu zen,
konfiantza eta benetakotasun handiko giroa sortuz.

D. Ahalduntzea, osasuna eta iraunkortasuna gizarterantz
bideratzen dituzten 5 eredu eginak eta abiarazitako
ekimenak.
E. Azken ekitaldian aurkeztutako 3 proiektu berri gehi
aurreko urteetako bat.
F.

Presencing Institute delakoaren U.Lab 2X prozesuan
gerora jarraipena egiteko onartuak izan ziren 2 proiektu.

Gauzak horrela, U teoriaren bidez partaidetza-prozesu bat
garatzeko helburu orokorra arrakastaz gauzatu zela esan
daiteke. Helburu zehatzak honela bete ziren:
A. U teoriaren oinarriak sare sozialen bidez zabaldu
eta transmititu ziren ikasturtean zehar eta arrakastaz
azken ekitaldian. Horri esker, gainera, Euskadi Irratian
elkarrizketa bat egin zen eta U teoriaren berri eman zen
-irrati egunean- otsailaren 13an.
B. Proiektu praktikoen sorreran erakusten da ikastaroak
gizartea ahalduntzea eta munduan duen zeregin
aktiboaz arduratzea lortu zuela, konexioaren, sareko
lanaren eta bere baitatik eta bere ekimenetik
bultzatutako partaidetza-prozesuen bidez.
C. Prozesuaren emaitza gisa, 8 ekimen eta eredu
lortu ziren, gizarte ahaldundua, konprometitua eta
iraunkorra sustatzeko.
Ikastaroan 27 pertsonak eman zuten izena, eta horietatik 17k
amaitu zuten prozesua. Parte-hartzea bereziki aktiboa izan
zen, eta bertaratutako pertsonek topaketak diseinatzen eta
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Herrizomak ekintzailetza lantzen duen elkartea da, eta eragin soziala
du Gipuzkoan. 2011n hasi zen guztia, pertsona talde batek unean
uneko egoera aldatzeko zerbait egitea erabaki zuenean. Horietako
batek Madrilen Impact Hub bat ezagutu zuen eta pertsona horrek
hemen horrelako zerbait sortzea proposatu zuen. Horretarako,
ostegun batean, goizeko 08:00etan Bukowskin bilera bat deitu
zuen “mundua aldatu nahi baduzu, zatoz Bukowskira” lelopean.
Bilera horretan, prozesu parte-hartzaile bat hasi zen, non pertsonek
ekintzailetza Donostian nolakoa izan zitekeen eztabaidatu zuten,
hori nola ekar daitekeen Impact Hub batera eta nola funtziona
dezakeen guztiak, erakundeetatik hasita, pertsona interesatuetara,
erakundeetara, enpresetara… Egia esan, aniztasun handia egon
zen. Ordutik, taldea gero eta gehiago finkatu zen, eta 2012. urtean
Herrizomak Elkartea sortu zen, inpaktuko ekintzailetza sustatzeko.
Herrizomaketik gero eta topaketa gehiago egin ziren eta horietatik
“Proiektuen Azoka” izan da inpaktu eta jende gehien izan eta bildu
dituena. Era berean, Impact Hub bat ere sortzeko ere lan egin zen,
eta proiektua pixkanaka sendotuz joan zen, errealitate bilakatu arte.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Lehen esan dudan bezala, gizarte honek aldaketa bat behar duela
uste dugu eta hori gauzatzeko, parte-hartzea ezinbestekotzat
jotzen dugu. Erabakietan parte hartzeko ahaldundu behar gara,
bai maila txikian, baita maila globalean ere.
Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Lehen aipatu dudan bezala, 2011. urtean Bukowskin egindako
bilerekin egindako partaidetza-prozesu batetik sortu zen
Herrizomak, beraz, partaidetza bere sustraietan dago eta
elkartearen konstante bat da.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
U Lab Herrizomaketik bultzatzen ari garen proiektu bat da, eta
negozio zein ekimen ideia bat martxan jartzeko egin beharreko
bidaian oinarritzen da. 2015ean hasi ginen, eta aurtengoa proiektu
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hau garatzen dugun seigarren urtea da. Guretzat, U teoria mundu
hobeago bat sortu nahi izatea da, eta teoria horren oinarrian
sistema-aldaketa baten beharra dago. Erronka, baina, ondorengoa
da: nola alda dezakegu sistema?
U teoria bidaia pertsonal bat da; eraldaketa oro norberarengan
hasten dela defendatzen du, ezin baita talde, erakunde, gizarte
edo sistema bat eraldatu norbanakoen inplikaziorik gabe.
Horregatik, U teoriak eraldaketa pertsonen bitartez defendatzen
du, pertsonak mundua eraldatzeko zer egin eta nola egin dezakeen
kontura dadin. U teoria, halaber, pertsona bakoitza sistemaren zati
bat bezala ikustean datza, ez sistemaren biktima gisa soilik. Izan
ere, pertsona batek alderdi aktibo, inplikatu eta garrantzitsu gisa
sisteman aldaketak egin ditzakeela defendatzen du. Hori da U
teoriak transmititzen duena.
Era berean, eta bidaia pertsonalaz harago, U teoriak bidaia hori
proiektu bihurtzea ere bilatzen du, hau da, pertsonak benetan
lanean jartzea eta baliabideak ematea.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
U teoriari dagokionez, MIT-etik zehaztutako gidoi landu samar
bat dugu, online ikastaro bat egiten baitute. Guk ikastaro hori
aurrez aurreko saioen bitartez laguntzen dugu, proiektuari balio
eta elkarrekintza fisiko handia emanez, eta, horren bidez, jendea
konektatzea lortzen dugu.
Horri lotuta, ordea, gizonen eta emakumeen parte-hartzea oso
desberdina dela ohartu naiz, orokorrean emakumeak baitira partehartzaile gehiengoak. Hori niretzat arazo bat da. Bestalde, prozesua
finantzaketarik gabe hasi zenez, hasieran ez zen konstantzia
handirik egon eta aldaketa asko egon ziren lehen urteetan, baina
orain esan dezakegu egonkortuta dagoela.
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?

Verena Hammes
Herrizomak eta elkarteko kidea

hartzea nahiko berdintsua izan zen gizonen eta emakumeen
artean. Aldaketa batzuk egin genituen prozesua gizonentzat
erakargarriagoa izan zedin, eta badirudi ondo joan zela.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Iaz, adibidez, diru-laguntzak eskatu genituen guztientzat deialdi
bat egin zen eta gustoko izan nuen, erakundearekin berarekin
harremanetan jartzeko aukera izan genuelako. Egia da, halaber,
erakundearen aldetik partaidetza-ekimenak ikusten ditudala,
baina, nolabait, zure lanaz gain, beste egiteko bate maten dizu
horrek. Nik orain zerbait eskatu ahal izango banu, partaidetzaren
arloan erraztasun gehiago egotea litzateke.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Oso kontentu gaude teknikariarekin zein Diputatuarekin.

Milaka helburu jar ditzakezu, baina gure kasuan uste dut oso
ondo lortzen dugula pertsonak konektatzea, kontzientziatzea
eta tresna hori gizartearen zati bati, gutxienez, tresna erabilgarri
gisa transmititzea. Iaz, adibidez, EHUko irakasle batek hartu zuen
parte, eta, ondoren, ezagutza horiek unibertsitatera eraman zituen.
Beraz, pixkanaka, gure mezua zabaltzen ari gara. Iazko parte-
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EKIMENAREN IZENA
Ireki begiak, elkartu, ekin!
HELBURUAK
Ekintza boluntarioarekiko sentikorra eta aktiboa den
herritartasuna eraikitzen jarraitzea eta parte-hartzearen
eta boluntariotzaren inguruko sentsibilizazioa eta
boluntarioen
erakarpena
sustatzea
Gipuzkoako
hezkuntza eremuetan.

Hezkide
Elkartea
Ireki begiak, elkartu, ekin!

IRAUPENA
2019 urtea
ALORRA
#hezkuntza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Hezkide Elkartea
TOKIA
Gipuzkoa
BIZTANLERIA
720.458 biztanle
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EKIMENAREN AZALPENA
Boluntariotzak norbanakoarekin, gizartearekin eta komunitatearekin
lotutako gaitasunak sustatzen ditu, gizarte bazterketarekin eta
bidegabekeriarekin lotutako egoerak aldatzen ditu, konpromisoa
sustatzen du, jokabide prosoziala areagotzen du. Orokorrean
gizarte parte hartzea sustatzen du (herritartasun aktiboa eta
ahalmentsua), elkartasuna, lankidetza, auto-estima, leialtasuna,
aniztasuna eta errespetua bezalako balioak garatzen ditu.
Bide horretan, Ireki Begiak, elkartu eta Ekin! programaren bitartez
15-18 urte bitarteko gazteei egungo egoeraren kontzientzia hartu,
horren aurrean izan dezaketen ardura landu eta boluntariotza eta
parte hartzea hurbildu eta ezagutarazi nahi izan zitzaizkien. Aipatu
programa 2008az geroztik egiten den ekimena da.
Izan ere, Ireki begiak, elkartu eta ekin gazteen artean gizarte
parte-hartzea eta boluntariotza sustatzeko programa da eta
horrenbestez, aipatu adin tarteko ikasleak dituzten heziketa
zentrotan burutu zen. Bigarren hezkuntzako gazteek, gizarteko
hainbat errealitateren aurrean begiak ireki eta errealitate horietan
eragiteko duten aukerez eta ardurez jabetzeko hausnarketa sustatu
zen. Era berean, entitateen boluntarioek nola parte hartzen duten
gertutik ezagutzeko aukera izan zuten.
Prozesuak, beraz, helburu izan zuen ekintza boluntarioarekiko
sentikorra eta aktiboa den herritartasuna eraikitzea eta parte-hartze
eta boluntariotzaren inguruko sentsibilizazioa eta boluntarioen
erakarpena Gipuzkoako hezkuntza eremuetan sustatzea.
Horrez gain, prozesu honen bitartez, gazteen artean elkartasuna,
doakotasuna, berdintasuna eta orokorrean gizartearen aldeko
balioak sustatzea lortu nahi zen, baita gazteak gizartearen
hobekuntzan eragiteko parte-hartzearen eta boluntariotzaren
garrantziaz jabetu araztea, etorkizunean gizartean aktiboki parte
hartzera animatzea, gizarte arloko entitateekin elkarlanean
ikastetxeetako ikasleen gizarte parte-hartzea sustatzea eta elkarte
sareari heziketa zentroetara sarbidea erraztea ere.
Gauzak horrela, heziketa zentroak programan parte hartzera
animatu zitezen ikasturte hasieran email bidalketa berezia egin
zen Gipuzkoako heziketa zentro guztietara, baina programaren
difusiorako urte osoan zehar burutzen da lana, email bidez,
webgunearen bidez, sare sozialen bidez, eta neurri txikiago

batean baita telefono bidez ere. Programa 2008an martxan jarri
zenetik, heziketa zentroen artean ahoz ahozkoak funtzionatu du,
eta kasu batzuetan programaren berri elkarren artean informazioa
emanez ezagutu dute. Jada, Gipuzkoako eskualde guztietan
aurrera eraman da programa.
Esan bezala, programaren exekuzioa Gipuzkoako ikastetxeetan
eraman zen aurrera baina proiektuaren diseinu eta prestaketa
Gizalde Gipuzkoako Boluntariotza bulegoan.
Emaitzei dagokienez, programa honi esker, gazteei parte-hartzea
eta boluntariotzaren arloak hurbildu zitzaizkien eta horien inguruko
hausnarketa sustatu zen. Era berean, programan zehar burututako
hausnarketekin eta bistaratutako elkarteetako eguneroko
lanarekin, parte-hartzeak eta boluntariotzak bere baitan dituzten
elkartasun, doakotasun, berdintasun eta orokorrean gizartearen
aldeko balioez jabetu ziren eta entitateek eta bertan parte hartzen
duten boluntarioek burutzen duten lana gertutik ezagutu ahal
izan zuten; parte-hartzeari aurpegia jarri zioten eta edonoren esku
dagoela ikusi zuten.
Horrez gain, Gipuzkoako elkarteek beren lana heziketa zentroetako
gazteei erakutsi ahal izan zieten, gazte horiei gizartearen errealitate
zehatzena bistako eginez. Gainera, programa honen ondorioz,
hainbat ikastetxek parte-hartzearen arloko ekimen desberdinak
martxan jarri zituzten eta programa aurrera eraman zen hainbat
ikastetxetako irakasle zein ikasle, ondoren Gizaldera hurbildu
ziren elkartegintza, parte-hartzea edo boluntariotzaren inguruko
informazio bila.
Ildo horretan, programaren fase ezberdinetan hartzaileek izan duten
parte hartze maila anitza izan da, taldearen eta heziketa zentroaren
ezaugarrien araberakoa. Saioetan erabili izan den metodologia
ezaugarri horiei egokitu zaie, beti asmatu ez bada ere.
Programaren garapen egokirako ezinbestekoa den Gipuzkoako
elkarte sarearen parte hartzeari dagokionean berriz, programa
martxan jarri zenetik beraien inplikazioa garrantzitsua izan bada
ere, egoera ekonomikoagatik elkarte sareak dituen zailtasunen
eragina sumatu da. Nabari da entitateetako baliabide eta langilerian
jasaten ari diren murrizketak eta beraz beraiekin kontatzeko
garaian zailtasun gehiago izan dira.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Proiektua Hezkide Eskolak eskatzen du. Hezkide Eskola astialdiko
eskola bat da, baina Hezkide Eskolak 1998an Gizalde Gipuzkoako
Boluntariotza jarri zuen martxan. Orduz geroztik, eskatzailea
Hezkide Eskola den arren, proiektua Gizaldetik garatzen da.
Gizalderen egitekoa boluntariotza eta parte-hartzearen sustapena
da. Bere hastapenetan, boluntariotza sustatzea zen ardatz
nagusia, baita elkartegintza ere. 1998an gehienbat informazioa
eta aholkularitza eskaintzen genituen eta ondoren, 2005 inguruan,
baliabide batzuk ere eskaintzen hasi ginen (material mailegu
zerbitzua…). 2008an Ireki begiak, elkartu eta ekin programarekin
hasi ginen. Programa honen ardatza boluntariotza eta partehartzea heziketa zentroetara hurbiltzea da.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Gu boluntariotzako agentzia gisa sortu ginen baina boluntariotza
bera parte-hartze modu konkretu bat da. Gure ustez gizartean
parte-hartzeko modu guztiak sustatu beharrekoak dira, herritarren
parte-hartzea sustatzea garrantzitsua baita. Azken finean, hiritar
izaerak berarekin dakarren ardura bat da, guk, behintzat, horrela
ikusten dugu.
Era berean, parte-hartzen duten pertsonek balore desberdinak
garatzen dituzte eta hori gizartearentzat aberasgarria eta
onuragarria da. Askotan erakundeek kolektibo, eragile edo
pertsona berdinengana jotzen dute partaidetza prozesuak
gauzatzen dituztenean. Alde batetik ulergarria da, zaila baita partehartze prozesuak egitea, baina nik uste dut alor horretan jarraitzen
eta sakontzen jarraitu behar dela.
Espero zenuten bezalakoa izan al da lehenengo esperientzia?
Aurrera begira parte-hartze ekimenak lantzen jarraitzeko asmoa
al duzue?
Parte-hartze prozesuei, bere horretan 2008an ekin genien Ireki
begiak, elkartu eta ekin programarekin. Dena den, programa
honi jarraipena egitea konplikatua da. Prozesu parte-hartzaile
bat baino gehiago parte-hartzea sustatzeko ekimena da, beraz,
izan ditzakegun adierazleak egindako saio kopuruak, zenbat

gazteengana heldu garen… dira, baina gure helburua ez da
boluntarioen kaptazioa egitea, boluntariotza eta parte-hartzea
ezagutaraztea eta hurbiltzea baizik. Horrelakoetan zaila da
neurketa bat egitea. Egia da batzuetan, saioen ondoren honaino
ere hurbiltzen direla gazte edota heldu batzuk, baina helburua
ez da hori. Gure helburua lehen aipaturiko hori da, gure mezua
jendearengana heltzea. Horrek etorkizunean fruituak emango
dituela uste dugu.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Ekintza boluntarioarekin aktiboa eta sentikorra izango den
herritartasuna eraikitzeko beharretik. Nolabait gazteei hiritar bezala
duten ardura hori jasotzen eta ezagutzen lagundu nahi diegu,
elkarte-sare bat dagoela erakusteko, horrela, talde horiek ezagutu
eta errealitatea aldatzeko gaitasuna dutela ere ohar daitezen.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Proiektu hau hiru lurraldeetan egiten da. Beti joaten gara prozesua
pixka bat moldatzen, ikastetxe guztiak desberdinak baitira. Egitura
orokorra berdina den arren, ikastetxe bakoitzaren eta gizartearen
errealitatera egokitzen gara.
Normalean hiru saio egiten dira: lehenengoan errealitatearen
inguruko hausnarketa egiten da, bigarrenean parte-hartzearen
ingurukoa eta hirugarrenean hori aurrera eramaten duen
elkarte baten bisita jasotzen dute ikastetxeek, aipatutako guztia
aurrera nola eramaten duten ikusteko. Zailtasun gehienak arlo
ekonomikoarekin (diru-sarrerak gora beheratsuak izaten dira)
edota ikastetxeetarako sarbiderekin dute lotura. Batzuetan ez
da erraza izaten. Kontzertatuetan errazagoa sartzen gara, baina
publikoetan sarbidea zailagoa da.
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Orokorrean balorazioa irakasle zein gazteen aldetik (irakaslea
aurrean egotea eskatzen dugu eta ikasleei balorazio orri bat
pasatzen diegu) ona izaten da. Ondoren benetan parte-hartzailean
bihurtzen diren? Hori bai dela kuantifikatzeko zaila. Guk amua
botatzen dugu baina ondorengoa jada ez dago gure esku.
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Miren Gurrutxaga
Gizaldeko arduraduna

Itsaso Guevara
Prograako dinamizatzailea

Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Guri iruditzen zaigu parte-hartzea sustatzea oso ohitura sanoa
dela. Badakigu beharbada beti eta toki guztietan aplikatzea zaila
dela eta parte-hartze prozesuak makalak direla. Hala eta guztiz
ere, zailtasunak zailtasun, aplikatu beharreko zerbait dela iruditzen
zaigu.
Horrekin batera, jendeak parte-hartu ahal, nahi eta jakin behar
du eta batzuetan hiru gauza horiek ez dira betetzen. Horregatik,
ahalduntze lan bat egin behar dela uste dugu. Nondik? Nola?
Non? Ba hori da zaila.
Era berean, kontziente gara administrazioek oso helburu
konkretuekin eta espazio txikietara bideratuta egiten dituztela
parte-hartze prozesuak, baina parte-hartzea bi ahoko arma bat
da: legitimitatea ematen du, baina batzuetan ez da nahi bezala
ateratzen eta hori arrisku bat da.
Hori guztia esanda, erakundeei baliabideak eskaintzen jarrai
dezatela eta beraiek ere ahal den heinean partaidetza beste
esparru batzuetara zabal dezatela esango genieke.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Guk pertsonalki tratu ona eta erraza izan dugula esango genuke,
baina ez dugu guk zuzenean kudeatu diru-laguntza eskaera.
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EKIMENAREN IZENA
HUBemprendedorAS
HELBURUAK
Donostiako
emakume
ekintzaileen
profesionala eta pertsonala.

ahalduntze

PARTE-HARTZAILEAK
168 (168 emakumezko eta 0 gizonezko) - 2 eragile

ImpactHub
Donostia
HUBemprendedorAS

IRAUPENA
2019ko azarorik 2020ko maiatzera
ALORRA
#ekintzailetza #emakumeak #ahalduntzea
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
ImpactHub Donostia
TOKIA
Donostia
BIZTANLERIA
182.391 biztanle
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EKIMENAREN AZALPENA
2019an, ImpactHub Donostiak HUBemprendedorAS proiektua
garatu zuen, Donostiako emakume ekintzaileen ahalduntze
profesionala eta pertsonala errazteko helburu nagusiarekin.
Horretarako, lantegi parte-hartzaileak egin zituen, laguntza,
baliabideak, prestakuntza praktikoa eta sarea aurkitzeko,
proiektu ekintzaileak bultzatzeko eta hazteko, eta emakumeen
ekintzailetzaren eta beharrezkoa den genero-berdintasunaren
inguruan hausnartzeko.

Prozesua oso emankorra izan zen, eta % 100 bete ziren
ekintzailetzarako elkar prestatzeko, emakume ekintzaileen
arteko sarea sortzeko eta komunitate-mailan haien parte-hartzea
areagotzeko helburuak.

Horrez guztiaz gain, prozesuak agerian utzi zuen online ekitaldiek
aniztasun handiagoa ekar dezaketela parte-hartzean, azken zatia
Internet bidez egin behar izan baitzen, Covid-19ak sortutako
osasun krisialdia medio.

Parte-hartzaileek, halaber, oso erantzun positiboak eman zituzten
azken inkestan eta ekitaldietan izandako asistentzia eta partehartzea ere altua izan zen.

Izan ere, ekitea beti izan da zaila, baina emakumeen kasuan, bidaia
hau oso bide bakartia izan daiteke.

Izan ere, abendutik apirilera bitartean bost ekitaldi egin ziren
honako gai hauekin: “Impaktuko merkatua”, “Emakumeen lidergoa”,
“Autozainketa”, “Negozio-estrategia” eta “Gure inpaktua gizartean
enpresaburu gisa”.

Etorkizunari begira, Masterminden topaketek (berdinen arteko
coaching-a) ekitaldi tematikoen harrera bera izan ez zutela
ikusita, ImpactHub Donostiak horiek indartzeko estrategia
berrikusiko du.

Horrela, bada, HUBemprendedoraASek negozioak sortzeko eta
mantentzeko ekintzaileen prestakuntza eskaintzeko konpromisoari
heldu zion. Prestakuntza hori femeninotasunetik sortu zen, eta
parte hartu zuten emakumeen beharrak jaso ziren, negozioak
sortzeko, gizonen eta emakumeen arteko eskubide-berdintasuna
errespetatuz eta jokabide-aukera berriak sortuz.
Era berean, prozesuaren bidez, lankidetza- eta laguntza-sare bat
sortu nahi izan zen, bai eta emakume ekintzaileentzako sinergia
estrategikoak sortu ere, emakumearen potentzialean eta talentuan
oinarrituta. Horrez gain, emakumeen lankidetza eta partaidetza
aktiboa sustatu nahi izan zen gizartean (bai maila pertsonalean
zein profesionalean) eta partaidetzarako gaitasuna handitu.
Prozesua 2019ko azarotik 2020ko maiatzera bitartean egin zen
ImpactHub Donostiako egoitzan, eta azken fasea Internet bidez,
Covid-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioz.
Proiektua hiru fase ezberdinetan garatu zen:
1.

Lehenengo fasean, prozesua diseinatu eta sustatu zen,
ahalik eta asistentzia handiena lortzeko.

2.

Bigarren fasean, emakumeek prestatu eta gauzatu
zituzten ekintzailetzarako prestakuntza femeninoak,
autoezagutza-moduluak eta gogoeta-topaketak gainerako
parte-hartzaileentzat.

3.

Azkenik, hirugarren fasean, proiektua online inkesta baten
bidez itxi zen.

Izan ere, aurrez aurre aurreikusitako itxiera ezin izan zen egin
osasun krisialdiaren ondorioz.

Ekitaldi guztiak taldeko kideek diseinatu, prestatu eta garatu
zituzten. Funtsezko alderdi bat elkar ezagutzea eta “networking”
(kontaktuak) egitea izan zen, laguntza-sare bat sortzeko. Horrek
konfiantza handiko giroa ekarri zuen, elkarri laguntzeko giroa, baita
haien arteko lankidetzak sortzeko giroa ere.
Emaitzak ondorengoak izan ziren:
- Parte-hartzaile guztien artean sortu eta landutako
egitaraua: lan saioak, ekitaldiak…
- 168 emakume proiektuaren inguruko hedapenetara izenpetu
ziren (aurreko urtean baino 58 emakume gehiago).
- 12 emakume hizlari gisa lan saioen diseinuan, prestakuntzan
eta exekuzioan aktiboki inplikatuta egon ziren.
- 20 parte-hartzailerekin egindako kontaktuen direktorio bat.
- 3 bideo, online topaketetan oinarrituta.
- Emakume ekintzaileen arteko komunitate baten sorrera
Helburuak betetze maila, beraz, oso ona izan zen. Emakumeen
ekintzailetza bultzatzeko, komunitate eta elkarri laguntzeko
premia handia dagoela ikusi zen.
Era berean, eta aurrez aipatu den bezala, asistentzia oso
ona izan zen: 22 parte-hartzaile gutxienez eta 42 emakume
gehienez. Konfiantza handiko giroa sortu zen, gero eta
emakume gehiagok ezagutzen baitzuten elkar. Hasieran
mindfulness eta amaieran esker oneko lan baten bitartez,
guztien arteko konexioa lortu zen.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?

ekintzailetzaren bidean dauden emakume gehienak bakarrik
sentitzen dira eta zerbaiten parte sentitzeko beharra dute.

Impact Hub Donostia irabazi-asmorik gabeko kooperatiba bat da,
15 kooperatibistek osatua, eta Coworking espazioa nahiz hainbat
proiektu eta prozesu parte-hartzaile eramaten ditugu aurrera.

Hainbesteko beharra ikusi genuenez, partaidetzazko proiektu
bati ekin genioen, emakume ekintzaile horiek elkarren artean
konektatzeko eta ekintzailetzaren bidean elkar ezagutzeko eta
laguntzeko sare bat osatzeko.

Gure helburua negozio jasangarrien bidez gizartea eraldatzea
da, hau da, negozioak eraldatuz, kontzientzia handiagoa, inklusio
handiagoa eta jasangarritasun handiagoa duen gizarte bat lortze
aldera egite dugu lan.

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?

2016tik daramagu Tabakaleran, baina Impact Hub 2014an ireki
zen Urdaneta kalean eta bi urtez egon zen han. Hazkunde hori
lortzeko, partaidetza-prozesu luzea igaro dugu, eta orain Elkartea
sendotu egin dela esan genezake. Gaur egun 90 erabiltzailek
ordaintzen dute beren kuota coworking espazioa eta beste
hainbat proiektu erabiltzeko.

Motibazio handiko talde batekin lan egin ondoren, prozesu
honen hasiera zaila izan zen; izan ere, baliabide gutxiago zeuden
eta, helburua argi izan arren, ez geneukan oso ondo zehaztuta
prozesua nora bideratuta zegoen. Argiago ikusi genuenean
eta Aldundiaren babesa lortu genuenean finkatu zen pixka bat
prozesua. Era berean, beste pertsona baten laguntza izan nuen
prozesua eramateko, eta ordutik aurrera askoz errazagoa izan zen.

Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?

Egia da osasun krisialdiak ere prozesua apur bat aldatu duela,
bereziki prozesuaren amaierari begira. Martxoaren 13an, adibidez,
aurrez aurreko topaketa bat genuen aurreikusita, eta, azkenean,
modu telematikoan egin behar izan genuen.

Lehen esan dudan bezala, gizarte honek aldaketa bat behar duela
uste dugu eta hori gauzatzeko, parte-hartzea ezinbestekotzat
jotzen dugu. Erabakietan parte hartzeko ahaldundu behar gara,
bai maila txikian, baita maila globalean ere.
Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Impact Hub parte-hartzetik sortu zen. 2018an Elkarlan saria irabazi
genuen, izenak berak dioen bezala, komunitate-lanean eta partehartzean oinarrituta dagoen saria, alegia. Impact Hub partehartze prozesuen bitartez eta herritarren parte-hartzearen bidez
pixkanaka hazten joan da gaur egun den honetan sendotu arte.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Proiektu hau emakume ekintzaileei zuzendutako ekitaldi baten
ondoren sortu zen. Ekitaldi hura emakumeetan ekintzailetza
sustatzeko egin zen asteburu batez eta bertan bistako egin
zen emakume ekintzaileen sare bat sortzeko beharra; izan ere,

Verena Hammes
Impact Hub elkarteko kidea

Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Oso ondo. Oso proiektu polita da, emakume askorengana iristen
dena, eta oraindik gehiagorengana iristea gustatuko litzaigukeen
arren, jasotako erantzuna ere oso ona izan da.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Iaz, adibidez, diru-laguntzak eskatu genituen guztientzat deialdi
bat egin zen eta gustoko izan nuen, erakundearekin berarekin
harremanetan jartzeko aukera izan genuelako. Egia da, halaber,
erakundearen aldetik partaidetza-ekimenak ikusten ditudala,
baina, nolabait, zure lanaz gain, beste egiteko bate maten dizu
horrek. Nik orain zerbait eskatu ahal izango banu, partaidetzaren
arloan erraztasun gehiago egotea litzateke.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Oso kontentu gaude teknikariarekin zein Diputatuarekin.
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EKIMENAREN IZENA
Deman Thaj Letu!
HELBURUAK
Haur eta gazte ijitoen parte-hartzea bultzatzea
PARTE-HARTZAILEAK
420 (215 emakumezko eta 205 gizonezko) - 18 eragile

Kale Dor
Kayiko
Deman Thaj Letu!

IRAUPENA
2018 urtea
ALORRA
#ijitoak #gazteria #partaidetza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Kale Dor Kayiko
TOKIA
Gipuzkoa
BIZTANLERIA
720.458 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Aurreko urteetan bezala, Kale Dor Kayiko elkarteak 10 eta 20
urte bitarteko ume eta gazte ijitoen parte-hartzea bultzatzeko
burutu zuen 2019an ere. Prozesuaren oinarria kolektibo honen
parte-hartzea bultzatzea izan bazen ere, horretaz haratago,
helburu izan zuen gazte ijitoen artean eztabaidarako espazioak
sustatzea eta Gipuzkoan dagoen aniztasun kulturalarekiko
onarpena indartzea.
Prozesua Bidasoa behean, Debabarrenan, Donostialdean,
Oarsoaldean eta Goierrin garatu zen ikastetxe ezberdinetan:
Dunboa LHI, Txingudi Ikastola, Lekaenea LHI, Toki Alai LHI,
Hirubide BHI, Bizarain Ikastola, Koldo Mitxelena BHI, Urdaneta
LHI, Loinazpe DBH, Intxaurrondo Ikastola, Centro ADSIS,
Inmakulada Ikastetxea, Zubimusu Ikastola, Anoeta ikastola…
Guztira 400 haur eta nerabe baino gehiagok parte hartu zuten,
ijituak eta ijitu ez direnak ere.
Ijitoak gizarteko kide diren heinean, gainerako etnietako kideak
bezala, parte-hartze prozesuetan integratu behar dute. Kale
Dor Kayiko ijito elkarteko kideak jakitun dira ijito komunitateak
ez duela inoiz gizarte eta auzolan prozesuetan parte hartu
eta aldentzeko eta baztertzeko joera izan duela beldur eta
desberdintasun ugari tarteko.

bi saio egin zituzten: lehen saioan parte-hartzearen inguruan
sentsibilizazioa landu zuten eta bigarrenean, halaber,
ikastetxeetan izan zituzten bizipen positiboak partekatu
zituzten elkarrekin.
Bigarren fasearen helburua partaideek gustuko luketen
ikastetxea irudikatzea izan zen eta horretarako bi orduko lan
saio bat egin zuten. Abiapuntua partaide bakoitzaren amets
bat gainerakoekin partekatzea izan zen.
Urri amaieran eta azaroan, prozesuko azken fasea garatu zen,
hau da, lehentasunen aukeraketa eta plangintza. Lantaldeekin
saio ugari antolatu ziren bigarren faseko amets horiek
gauzatzeko aurrera eraman behar ziren ekintzak definitzeko.
Prozesu horrek, haur zein nerabe parte-hartzaileak galdetuak,
entzunak eta errespetatuak izatea bermatu zuen eta bere
helburu nagusia beste behin aski betetzea lortu zen.

Eta hain zuzen egoera hori aldatzeko asmoarekin jarri zen
martxan Deman Thaj Letu!! prozesua, haur eta nerabe ijitoak
parte-hartze prozesuetan integratu eta beraien artean partehartze kultura sustatzeko.
Gauzak horrela, 2019ko maiatzean aipatu eskualdeetako
hezkuntza zentroetan parte-hartze prozesua garatzeko ideia
zabaltzea izan zen lehen urratsa. Eta ekainean, halaber, lansaioak
dinamizatzeaz arduratuko ziren bi emakumeak (ijito bat eta ijito
ez den beste bat) formatzeko mintegi bat antolatu zen.
Ekainean, halaber, lantaldeak antolatu ziren bi irizpideen
arabera: adina (10-15 eta 16-20) eta kokalekua ( Bidasoa beheaDonostialdea eta Oarsoaldea-Goierri).
Iraila eta urria bitartean, lehen eta bigarren faseak eraman
ziren aurrera: sentsibilizazioa eta ametsa, hurrenez hurren.
Lehen fasean lantaldeek ordu eta erdiko iraupena izan zuten

PARTAIDETZA GIPUZKOAN 2019-2020 | ELKARTEAK | KALE DOR KAYIKO

165

EKIMENAREN IZENA
Kalea(n) Bizi Egia
HELBURUAK
Hiriko espazio publikoen transformazioa eta berritzea
estimulatzen duten esperientziak garatzea, zuzenean
komunitateekin lan eginez. Hiritarrontzat hobeto
egokituko diren espazioak lortzeko, Donostian topatu
daitezkeen espazio publiko ezberdinak eraldatzea,
leku hauek aktibatuz edota espazio berriak sortuz, non
pertsonak bertan elkartu daitezkeen, leku hauetaz modu
askean gozatzeko.

Kalea(n) Bizi
Elkartea
Kalea(n) Bizi Egia

IRAUPENA
2019ko urria
ALORRA
#hirigintza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Kalea(n) Bizi Elkartea
TOKIA
Donostia
BIZTANLERIA
182.391 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Kalea(n) bizi, hiriko espazio publikoen transformazioa eta berritzea
estimulatzen duten esperientziak garatzeko elkartea da, zuzenean
komunitateekin lan eginez.
Hiritarrentzat hobeto egokituko diren espazioak lortzeko
helburuarekin sortu zen. Donostian topatu daitezkeen espazio
publiko ezberdinak eraldatu nahi ditu elkarteak, leku hauek
aktibatuz edota espazio berriak sortuz, non pertsonak bertan
elkartu daitezkeen, leku hauetaz modu askean gozatzeko.
Ekimenaren helburu nagusia lankidetza esparru bat sortzea izan
zen. Parte-hartze aktiboa eta elkarlaneko sorkuntza proiektu bat,
alegia eta horretarako ezinbestekoa da pertsonak proiektuaren
partaide sentitzea.
Nola? Kalea(n) Hub-ren bitartez
Hilabete batez, Kalean Bizi elkarteak kutxa ibiltari bat jarri zuen
Egian. Kutxa horrek, tresna ezberdinak eduki zituen (lantegiak,
aulkiak, mahaiak...), komunitatea barneratzeko, erabili gabe
dauden espazioei bizitza berria emateko helburuarekin, inguru
urbanoa eraldatzeko tresna bezala erabiliz.
Era berean, kutxa ibiltari horren bitartez, ondorengo balioak indartu
nahi izan ziren:

Era berean, kaxak iradokizun postontzi bezala ere jokatu zuen.
Bertan auzotarrek nahi zutena jartzeko aukera zuten, auzoaren
analisia hobeto egiteko, nahiak, informazioa, eskaerak, ideiak,
auzoaren espazio publikoa hobetzeko.
Gauzak horrela, prozesuari esker, ondorengo emaitzak lortu ziren:
1.

Bizitza publikoaren erronka markoan jarri.

2.

Hausnartu. Bizitza publikoa ikusi eta neurtu. (Jendearen
aisialdian eta bere eguneko ohituran)

3.

Erronken analisia.

4.

Diseinua eta inplementazioa

Prozesua amaitu ostean, jasotako informazio guzti horrekin txosten
bat osatu zuen Kalean Bizi elkarteak, non auzoa hobetzeko
jasotako ideia eta proposamenak bildu eta hainbat gomendio egin
zituen.
Prozesua oso emankorra eta aberasgarria izan zen eta helburuen
betetze maila, beraz, erabatekoa izan zen, nahiz eta zaila den
guztien gustura lan egin eta asmatzea.

- Inklusiboa.
- Solidarioa.
- Bateragarria.
- Jasangarria.
- Lokalizatua.
Hori guztiaren helburua zen auzoko espazio publikoa eraldatzea,
baina ez bertako azpiegiturak bakarrik, baita pertsonen harremanak
ere, modu horretara, erabiltzailearen eta bere ingurunearen arteko
erlazio iraunkorra sortuz.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Gure proiektua arkitektura eta hirigintza proiektua da. Guk
espazio komunak lantzen ditugu, bai barrualdean daudenak, zein
kanpoaldean daudenak ere. Gure proiektuak erabiltzaileen arteko
elkar-ekintzak sustatzen ditu eta helburu nagusia espazioak gune
ezagunak eta kalitatezkoak bihurtzea da.
Urtebete inguru sortutako elkarte bat gara. Gure lehen proiektua
MartxUpetik atera zen eta Egia auzoan egin genuen. Orain Kutxa
Kultur-en gaude eta proiektu ezberdinak sortzen saiatzen ari gara.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Noski baietz. Gure arloa arkitektura eta hirigintza da eta bezero
nagusia herritarra da. Gure ustez, arkitektura munduan behintzat,
oso garrantzitsua da partaidetza. Erabiltzaileen beharrak eta
nahiak ezagutu behar ditugu.

Guretzat oso aberatsa izan zen, baina lan asko ematen du eta zaila
da guztien gustura gauzak egitea. Proiektua hasi aurretik pertsona
guztiekin eta elkarte guztiekin hitz egin genuen eta uste dut hori
aberatsa izan zela ondoren proiektua garatzeko.
Orain, adibidez, beraiekin elkarlanean jarraitzen dugu; Egiako Auzo
Elkartea Udalarekin batera proiektu bat burutzen ari da eta gure
laguntza ere eskatu du.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Guk Donostian lan egin nahi dugu, horregatik, donostiarren nahi
eta beharrak ezagutu nahi ditugu eta horretarako parte-hartze
prozesuak egitea beharrezkoa ikusten dugu. Hilabete egon ginen
kalean, jendearekin hitz egin eta elkarrizketak eginez.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Gure lehen prozesua izan zen eta nahiz eta ikasitakoa praktikan
jarri, errealitatera eramandakoa beste gauza bat da.

Guk uste dugu erabiltzailearen iritziak jakitea ezinbestekoa dela,
baina azken erabakiak teknikari baten gain egon behar dutela
ere iritzi dugu. Hau da, pertsona batek zer nahi duen eta zer ez
jakin arren, ez daki zein proiektu izan daitekeen nahi horietarako
aproposena.

Behin diru-laguntza baieztatu zigutenean, elkarte guztiekin
elkarrizketak egiten hasi ginen, baita ezagutzen genituen pertsona
guztiei sare sozialen bitartez informazioa zabaltzen ere. Ahalik eta
pertsona gehienei heltzen saiatu ginen,

Parte-hartze prozesuak, beraz, egin behar dira, baina ez dut uste
herritarrek proiektu guztia edo erabaki guztiak har ditzaketenik.

Udaletxeak duen puntu kirikoen mapa erabili genuen, puntu
horietan interbentzio desberdinak eginez, eta horretarako elkarte
eta herritar guztiei prozesuaren parte izateko aukera eskaini genien.

Zuen elkarteak parte-hartze prozesu bat burutzen duen
lehenengo aldia al da?
Bai.
Espero zenuten bezalakoa izan al da lehenengo esperientzia?
Aurrera begira parte-hartze ekimenak lantzen jarraitzeko asmoa
al duzue?
Bai. Guk argi genuen Donostiarako proiektu ezberdinak egin nahi
genituela eta horretarako, lehenik eta behin auzo bat aukeratu eta
bertako erabiltzaileak ezagutu genituen. Ideia horrelako proiektuak
beste auzoetara eramatea da.

Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Prozesua amaitu ostean txosten bat osatu genuen. Bertan,
prozesuan jasotako ideia eta proposamen guztiak bildu genituen
Udalari emateko.

Maria Melo Obeso
Maddalen Miner Zubillaga
Kalea(n) Bizi elkarteko kideak

Prozesua oso ondo joan zen, baina azken finean horretan geratu
da. Hau da, jende asko zerbait garrantzitsua egin eta bertan behera
gelditu denaren sentsazioarekin gelditu zen. Baina esan bezala,
orain berriro ari gara beraiekin lanean.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Nik uste dut garrantzitsuena prozesu honetan parte-hartu dutenei
zerbait ematea da, hau da, beraien lanak pena merezi zuela
erakustea. Guk, gure aldetik, horrelako gauzetan lanean jarraituko
dugu, baina erakundeen aldetik beharrezkotzat ikusten dut partehartzaileekiko konpromiso bat erakustea.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Bereziki Maialen egon zen Aldundiarekin elkarlanean, baina nik
adibidez gogoan dut aurrekontuarekin arazo mordoa izan genuela.
Ez dakit gaizki ulertua izan zen ala ez, baina lan asko suposatu zigun.
Denbora aldetik ere ez zen guztiz erosoa izan, baina hala eta
guztiz ere egin genuen, hemen jarraitzen dugu eta errepikatzeko
moduan gaude, pozik gaude egindakoarekin.

Era berean, konfinamendua hasi aurretik, erakusketa bat egin
genuen eta bideo baten bitartez prozesu guztia laburtu genuen
(gure webgunean dago ikusgarri). Auzotarri bideo hori erakutsi eta
txostena ere helarazi genien eta horren baitan hainbat hobekuntza
proposamen ere eskaini genizkien.
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EKIMENAREN IZENA
Mugan 4.0 partaidetza gunea
HELBURUAK
Mugan elkartearen jardueran herritarrei zuzenduriko
parte hartze eta komunikazio digitalerako kanal berri bat
irekitzea, horretarako diseinatutako web-atari baten bidez.

Mugan
Elkartea
Mugan 4.0 partaidetza gunea

PARTE-HARTZAILEAK
7 (2 emakumezko eta 5 gizonezko)
IRAUPENA
2020ko ekainaren 30etik uztailaren 30era
ALORRA
#merkataritza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Mugan, Irungo Merkataritza, Ostalaritza
eta Zerbitzuen elkartea
TOKIA
Irun
BIZTANLERIA
60.208 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Irungo Merkataritza, Ostalaritza eta Zerbitzuen Elkarteak
partaidetza-prozesu bat jarri zuen abian 2019an. Prozesu horren
helburu nagusia zen Muganen jardueran herritarrei zuzenduriko
parte hartzeko eta komunikazio digitalerako kanal berri bat
irekitzea, horretarako diseinatutako web-atari baten bidez.
Mugan 4.0 gune birtual berri bat da, herritarrak, Irungo merkataritza-,
ostalaritza- eta zerbitzu-jarduerak eta Mugan elkartea bera elkar
konektatzeko. Hiru eragileak hurbiltzea du helburu, eta, horrela,
herritarren bizi-kalitatea hobetzea.
Helburu orokor hori guztiz betetzea lortu zen, herritarrak Muganen
jardueratik eta Irungo udalerriko merkataritza- eta ostalaritzajardueratik hurbilago egotea erraztuz. Gaur egun, Mugan eta
Irun gertuago daude, komunikazio zuzeneko eta bi norabideko
pasabidea baitute.
Prozesuaren nondik-norakoak
Prozesua 2020ko ekaina eta uztaila bitartean egin zen eta hiru
fasetan banatu zen.
Lehenik eta behin, proiektuaren talde eragilea osatzeko eta
herritarrek parte hartzeko Mugan 4.0 webgunea diseinatzeko
fasea garatu zen. Bertan, proiektuaren talde eragilea eratu zen
eta aipatu hori Mugan elkarteko ordezkariek, Mugan elkartearen
jardueraren ordezkariek, eta Prospektiker elkartearen laguntza
eta aholkularitza taldeak osatu zuten. Fase honetan, Mugan 4.0.
espazioaren oinarrizko konfigurazioa diseinatu zen, gaur egun
eta etorkizunean partaidetza-prozesu ororen funtsezko hiru
elementuei erantzun ahal izateko:
- Landu beharreko edukiei buruzko informazio edo komunikazio
espazioa.
- Proposatzeko eta eztabaidatzeko espazioa, proposamenak
jaso eta baloratzeko.
- Parte hartzen duten eragile guztiei emaitzak itzultzeko
espazioa.
Mugan 4.0. guneak parte-hartze prozesu guztietatik eratorritako
edukien premia horri erantzuten dio.

ahal izateko. Era berean, espazio birtuala abiarazi zen, herritarrei
sare sozialetan eta ohiko komunikabideetan inauguratu zela
jakinarazteko. Helburua espazioa bizirik mantentzea izan zen,
etengabe jardueraren bat egin ahal izateko.
Hirugarrenik, Mugan 4.0 martxan jarri zen, partaidetza-prozesu
bat eginez. Prozesu horretan, Irungo merkataritza eta ostalaritza
jardueraren aldeko manifestu bat eskatu zitzaien herritarrei,
balorazio kualitatiboko espazio batekin, eta herritarrek egokitzat
jotzen dutena adierazi ahal izan zuten.
Horrela, Mugan 4.0 espazio horretan hiru jarduera-tipologia
diseinatu ziren: lehiaketak edo sinadurak bezalako jardueretarako
gune bat, inkestetarako beste espazio bat eta galdetegietarako
beste bat. Lehiaketei edo sinadurei dagokienean, sartzen den
pertsonak argazkiak igo ditzake, bai eta parte-hartze prozesuetan
arauak edo sari banaketak ikusi ere. Inkestei dagokienez,
herritarrek aukeretako bat hautatu edo bozkatu ahal izango dute,
eta denbora errealean ikusi ahal izango dute ordura arte egindako
bozketen emaitza. Ildo horretan, datozen lehiaketetan publikoaren
saria gaituko litzateke. Azkenik, galdetegien eremuari dagokionez,
herritarrek gai jakin bati edo batzuei buruz duten iritzia ezagutzea
da helburua; izan ere, gai horretan ez dira beste iritzi batzuk
bistaratzen, baina informazio interesgarria lortzeko balio du,
gaiaren arabera.
Gainera, Mugan 4.0. espazioa oso espazio bisuala eta erabiltzeko
erraza da hau da, ez da beharrezkoa gaitasun digital handia izatea.
Azkenik, azpimarratu behar da proiektua lantzeko prozesuan
laguntza, parte-hartzea eta giroa oso positiboak izan zirela beti,
nahiz eta pandemiak ondorio larriak eragin dituen, hain zuzen,
merkataritza eta ostalaritzan zein haien jabeengan.
Era berean, adierazi behar da proiektua partaidetza progresiboki
hazteko ideiarekin diseinatu zela, eztabaidagaiak eta jarduerak
Mugan 4.0 espazioan sozializatu ahala.
Esperientzia, beraz, oso positiboa izan zen, bai proiektuaren
garapenean izan zuen sormen-lanagatik, bai Mugan 4.0 partehartze espazioari buruz eragileek egiten ari diren balorazio
positiboengatik.

Bigarrenik, espazioak etorkizunean izango dituen edo izan ditzakeen
edukiak definitzen joan ziren, denboran zehar dinamizatuz joan
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EKIMENAREN IZENA
Auzo parte-hartzaileak
HELBURUAK
Irungo auzo elkarte eta eragile sozial eta herritarrek
parte hartzea, Irungo eragileek hiri planifikazioan eta
Gobernantza partekatuan parte hartze aktiboagoa izan
dezaten parte-hartze ohituretan heztea, Hiri Planifikazio
eta Gobernantza partekatuaren gaia udalerri mailan
plazaratzea eta hiritartasun kritikoa, auzo elkarteetan
belaunaldi erreleboa eta parte-hartzea sustatzea.

PausuMedia
Elkartea
Auzo parte-hartzaileak

PARTE-HARTZAILEAK
41 (17 emakumezko eta 24 gizonezko)
13 auzo elkarte eta 13 gizarte eragile
IRAUPENA
2019-2020
ALORRA
#hirigintza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
PausuMedia Elkartea
TOKIA
Irun
BIZTANLERIA
60.208 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Irun Gipuzkoako bigarren herririk handiena da, ia 60.000
biztanlerekin. XX, mendean zehar herri zena, hiriari esleitzen
zaizkion ezaugarri denak pilatzen joan zen: jatorri aniztasuna,
desberdintasun ekonomikoak, dentsitatea eta sormena edota
inguruko herrientzako topaleku izaera. Bilakaera honetan, hiri
gune ezberdinak sortzen joan dira, auzoak, alegia.
Egun irunen 19 auzo desberdindu ditzakegu (nahiz eta irizpidearen
arabera kopurua alda daitekeen). Auzoak baina, elementu espazial
bat baino askoz gehiago da: elkar bizitzarako lehen eremua, aurrez
aurreko harremanak indartsu egiten diren bizilekua, baita aisi eta
elkar zaintza gune zein eguneroko gatazka txikien agertoki ere.
Irunek duen ondare aktibo bat dira, indargune.

duten egoeraren argazki zehatza egin eta euskarazko tokiko
komunikabideen bidez auzoen, bertako elkarteen eta eragile
sozialen errealitatea ezagutaraztea zen helburua.
Horretarako, prozesua hiru fasetan planteatu zen:
1.

2.

Galdera horietatik abiatuta, 2019an, PausuMedia elkarteak
auzo parte-hartzaileak prozesua jarri zuen martxan, hain zuzen,
ondorengo helburuekin:

3.

- Irungo eragileek hiri planifikazioan eta Gobernantza
partekatuan parte hartze aktiboagoa izan dezaten parte hartze
ohituretan heztea.
- Hiri Planifikazio eta Gobernantza partekatuaren gaia udalerri
mailan plazaratzea.
- Hiritartasun kritikoa, auzo elkarteetan errelebo
generazionala eta parte hartzea zabaltzeko “auzo
elkartegintza laborategiak” egitea.
Era berean, partaidetza prozesu honen bitartez Irungo auzoen
beharrak zein komunitate osasuntsu eta lokalak garatzeko
bitarteko eta espazioak egokiak definitu, Irungo Auzo Elkarteek

Irungo Gobernantza eredu berria auzoetatik abiatuz lanketa
Martxan dagoen prozesua auzoetatik abiatzen da baina iturri
desberdinetatik edaten du. Auzo edota distritoei ematen
zaion garrantzia aldatzen da hiriz hiri eta kasu batzuetan,
gobernantza ereduak eta egiturak garatuta daude eta
besteetan, modu informalean ematen dira erlazioak.

Herritar orok du horren inguruko kontzientzia, baina birpentsatu
daiteke auzoa eta auzogintza hiria hobetzeko? Hartu daitezke
erabakiak hobe auzoei pisu gehiago emanez? Sustatu daiteke
hiritar partaidetza auzo eskalan eraginez? Hobe dezakegu elkar
bizitza auzoetako erlazioak indartuz? Hobetu dezakegu gure
hiriaren gobernantza auzoei pisu gehiago emanez?

- Irungo auzo elkarte eta eragile sozial eta herritarrek
parte hartzea.

Hala eta guztiz ere, modu ez zuzenean gaiaren inguruan
hausnarketak burutu ziren eta horren ondorioz Irungo auzogintzan
eta gobernantzan hobetzeko ideia eta proposamenak bildu ziren,
horien artean:

Inkesta telematikoa hiri eredu/auzoen inguruan
Hau jadanik egindako eragile mapako agenteek egingo
lukete (20/30 artean). Existitzen diren plataformen bidez
egingo genuke, aurretik eragile hauekin harremanetan jarri
eta kontua azalduz.
Eduki multimedia
PausuMedia eta Antxetaren plataformetan eskegiko lirateke,
eta eztabaida parte hartzaile horren “leku” nagusi izango
litzateke. Hor egongo lirateke:
- Prozesuaren aurkezpena eta irungo hiri/auzo
harremanaren inguruko edukia.
- Parte hartzea auzoetatik egikaritu dituzten esperientziak.
Sarrera bakoitzak edukiko luke: Elkarrizketa bat (podcast
antzera, telefono/skype bidez egina eta ondoren ondo
muntatua), idatzi laburpen bat eta elkarrizketatuaren bideo
motx bat. Denera 6 egingo lirateke.

- Auzo Elkarteek eta eragile sozialek udalerrian duten papera:
Batez ere herritarren inplikazio, parte hartze eta beharrak
asetzeari begira daukaten jardunean dituzten gabeziak eta
eremu hauek nola indartu.
- Udalarekin harremana: Dinamika horretan egun
erakundearekin duten harremana, bertatik jasotzen dituzten
bitartekoak eta ematen dioten zilegitasunean nola sakondu.
- Gobernantza partekatuko espazioak: Elkarte, eragile eta udalak
bakoitzak bere aldetik bidea egiteaz haratago elkarrekin
planifikatu, bitartekoak kudeatu eta exekutatzeari begirako
arkitektura instituzionalari begirako lehen ideiak nola garatu.
Partaidetzaren, komunikazioaren eta sentikortzearen ikuspegitik,
halaber, auzo elkarte eta eragile sozialekin gobernantza partekatuaren
eta auzoetatik abiatutako hiri planifikazioaren gaia partekatzea
lortu zen eta online egindako lanketak aurretik harremanak
genituen eragileekin eta elkarteekin sentsibilizazioa lortu eta tokiko
komunikabideen garrantzia barneratzen lagundu zuen.
Amaitzeko, PausuMediak horrelako prozesu batean Auzo Elkartea
eta herri eragileak inplikatu izana azpimarratzen du, horrek guztiz
baldintzatu baitzuen prozesua; horiei esker lortzen ari da pixkanaka
udalerrian gai hau zentralitatean jartzea.

- Inkestaren ondorio eta sintesia, modu batean parte hartze
ez zuzen baten bidezko eztabaida dena.
Emaitzei erreparatuz, maila sustantiboan, abiapuntuan definitutako
helburuak ez ziren bere osotasunean bete, Covid-aren eraginez
ezin izan baitziren hausnarketa foro presentzialak egin eta ondorioz
ezin izan baitzen kolektiboki gaia landu.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Pausumedia gobernuz kanpoko erakunde bat da. Bere
hastapeneko lan jarduna euskaraz jarduten duten tokiko
hedabideen sustapena izan zen. Gerora, lan ardatzak garatzen
joan dira: kooperazion ibili izan gara, 2018 urte amaieraz geroztik
gure eskualdean ekonomia sozial eta solidarioko kooperatiba
edo elkarteekin saretuak gaude eta geroztik gure bulego
nagusia Irunen bertan kokatu dugu.
Pausumediak, besteak beste, Antxeta irratia sortu zuen eta 20192020an eginiko prozesu hau, Foru Aldundiak diruz lagundutakoa,
alegia, Antxeta irratiarekin batera garatu dugu. Gaur egun,
Pausumediak salto kualitatibo bat eman duela esan genezake
eta irratiaren sorrerarekin batera, irrati komunitarioa den heinean,
gizarteak dituen kezka edota proiektuak irratira bideratzeko
proiektuak garatzen eta aurkezten ditugu. Hori da gaur egun
dugun ardatz nagusietako bat.
Bide horretatik, berdintasuna, feminismoa, kultur aniztasuna,
hezkuntza, memoria historikoa, gizartearen parte-hartzea…
jorratzen ditugu. Garatzen ditugun proiektu gehienei, azken finean,
irrati bidez hedatzeko formula ematen diegu.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Nik uste dut parte-hartzea sustatzea ezinbestekoa dela. Jendarte
aktibo bat izateak gardentasuna eta herritar bezala ditugun
eskubideen aldarrikapen eta sustapena bermatzen du. Gizarte
demokratiko batek gizarte parte-hartzailea behar du, jarrera
pasibo batek ez baitu indarrean dagoen eskubideen errespetua
egotea bermatzen.
Zuen elkarteak parte-hartze prozesu bat burutzen duen
lehenengo aldia al da?
Ez, prozesu parte-hartzaile ugari egin ditugu baina hau izan da
diru-laguntza jaso duen lehena.

Espero zenuten bezalakoa izan al da lehenengo esperientzia?
Aurrera begira parte-hartze ekimenak lantzen jarraitzeko asmoa
al duzue?
Bai, esperotakoa bezala izan da, gustura lan egin dugu eta partehartu duten herritarrek ere asko eskertu dute.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Momentu horretan hiri antolaketa bat beste modu batean egiteko
aukerak zeudela ikusi genuen eta Irunen kasuan, debate hori
mahai-gainera ateratzeko tresna izan gintezkeela ikusi genuen,
baita horri bidea emateko tresna ere.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Auzo elkarteekin elkarlanean antolatu genuen prozesua, baita
Hiritik-At talde kooperatibarekin batera ere, beraiek hiri eredu
antolaketan aritzen baitira. Aurrera eramateko orduan auzo elkarte
zein herritarrekin elkarrizketak egin genituen. Covid-ak prozesua
pixka bat baldintzatu zuen, antolatuta genituen topaketa batzuk
ezin izan genituen eta nahi bezala aurrera eraman, baina prozesua,
behintzat, amaitzera heldu ginen.
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Nik esango nuke helburuak bete genituela, gure helburua
herritarrei hitza ematea baitzen.

Aitziber Zapirain
Pausumedia elkarteko kidea

horrelako mekanismoak askoz ere gehiago ezagutaraziko nituzke.
Horrez gain, ez nituzke parte-hartze prozesuak hain zorrotzak
egingo. Niri iruditzen zait parte-hartzeak ez duela derrigorrez
instituzionalizatua egon behar; instituzioak baliabideak jarri behar
ditu baina edonork dauka bere auzo, lokal edota herrian partehartzeko aukera eta horretarako ere herritarrek jarrera aktibo bat
behar dutela iruditzen zait.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Ez nintzen ni zuzenean ibili baina zuzenketak edota modifikazioak
egin behar izan genituenean, badakit lankideak oso gustura egon
zirela eta ez digutela inolako trabarik jarri. Beraz oso kontentu.

Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Partaidetza gehiago sustatuko nuke. Kasu honetan bi faktore
daudela uste dut: batetik erakunde batzuek ez dute partaidetza
bultzatzen eta bestetik, gu, hedabide komunitario bezala herritarrek
parte-har dezaten saiatzen garenean, orduan konturatzen dira
mekanismo horiek badaudela eta uste baino kritika edo eraikuntza
espazio handiagoa dutela. Uste dut herritar bezala askotan
erakundeak urruneko zerbait bezala ikusten ditugula, horregatik,
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EKIMENAREN IZENA
Guneak Zabaltzen
HELBURUAK
Donostia elkarrekin sortu eta hobetzeko ideiak
partekatzea, hausnartzea eta horiek martxan jartzea.
PARTE-HARTZAILEAK
97 (65 emakumezko eta 32 gizonezko)

Politki
Elkartea
Guneak Zabaltzen

IRAUPENA
2019-2020
ALORRA
#gizartea #jasangarritasuna
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Politki Elkartea
TOKIA
Donostia
BIZTANLERIA
182.391 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Politki elkarteak, bizitzaren jasangarritasuna egunerokoan
sustatzea helburu hartuta “Guneak Zabaltzen” deituriko ekimena
bultzatzen du.
Aipatu ekimena Donostiarekiko kezka sakonetik jaiotzen da. Hiria
erabat eraldatzen ari diren aldaketak gertatzen ari dira eta hain
zuzen aldaketa horiek sortutako ezin egon eta ardura horietatik
abiatuta, “Guneak Zabaltzen” ekimenak hainbat ekintza desberdin
planteatzen ditu Donostia elkarrekin sortu eta hobetzeko ideiak
partekatu, hausnartu eta horiek martxan jartzeko.

Emaitzei erreparatuz, IntxaurBira antolatzeko bilerek zein
antolatutako hiru lantegiek balorazio eta harrena ona izan zuten.
Topaketari dagokionean, partaidetza ez zen esperotakoa izan, ez
antolaketa lanetan ezta topaketa egunean ere.
Dena den, helburuen betetze maila altua izan zen, bertaratutakoek
proposatutako gaiak topaketaren deialdi eta gaiarekin bat etorri
baitziren. Era berean, parte-hartzaile gutxi egon arren, giro atsegin
eta bizia sortu zen, anitza eta bai parte-hartzaile zein antolatzaileek
balorazio positiboa egin zuten.

2020koa elkarteak antolatu zuen laugarren gune irekia izan da eta
egoera erabat ezohikoa izanda ere, berriro topatzeko gogoari eta
beharrari erantzun zion topaketa hori antolatzen, babes neurriak
zaintzen, parte-hartze segurua bermatzeko.

Osasun krisialdia kontuan hartuta, gainera, topaketa parke ireki
batean egin zen eta horri esker, haurrak ere hurbildu ziren bertara.
Horri guztiari jarraiki, topaketaren arrakasta parte-hartzaileen
kopuruan oinarritzen ez dela ondorioztatu zuen elkarteak.

Gauzak horrela, 2019-2020ko Guneak Zabaltzen prozesuaren
baitan ekintza desberdinak eraman ziren aurrera:

Amaitzeko, hurrengo topaketei begira, hori zehazteko eguna beste
eragileekin batera adosten saiatuko da elkartea, horrela haiek ere
parte har dezaten.

- IntxaurBira antolatzeko bi bilera ireki.
- Herri jasangarriago bat sustatzeko asmoz, ekologia eta
feminismoa herritarren artean zabalduko duten ekimenak:
- Bio-ongarrien inguruko bi lantegi
- Jasangarritasunaren bidea deituriko lantegia
- Uztailaren 20an, “Bizitza zaintzen: nola prestatu
etorkizunerako?” topaketa antolatu eta aurrera eramateko bi
bilera ireki.
Azken topaketa horrek helburu zuen ziurgabetasun garai honetan,
beldurrak eta kezkak partekatu eta aurrera egiteko bideak
eraikitzea. Horretarako, bost elkarrizketa desberdin planteatu ziren:
1.

Covid + nola indartu komunitatea?

2.

Gertatutakoari buruzko beste narratibak

3.

Oraingo kontzeptuak gorpuzten

4.

Gertatutakoa osasunaren izenean.

5.

Ezarritako kontrolari aurre nola egin
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?

Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?

2016an sortu zenetik, bizitzaren jasangarritasuna
da POLITKI elkartearen helburua, haren dimentsio
Horretarako, gure gaitasun eta lehentasunetara
diren gizarte-, kultura- edota hezkuntza-jarduerak
planteatzen dugu.

Proiektua erakundeek herritarren erreklamazioei, erraustegiari eta
Donostialdeko metroaren gaiari entzungor egiten zietela ikusita
sortu zen. adibidez. Helburua zen eta da alderdiez eta koloreez
haraindiko topaguneak sortzea, bilguneak aurkitu ahal izateko,
herritarren bizitza eta eskubideak defendatzeko, ezarritako interes
ekonomikoen gainetik.

sustatzea
guztietan.
egokitzen
gauzatzea

Lehen bi urteetan, tokiko artisautza-merkatuak antolatu genituen,
genero-ikuspegiarekin. 2017an hasi zen Guneak Zabaltzen,
herritarrek parte hartzeko ekimena, topaketa- eta elkarrizketaguneak sustatzen dituena. Gaur egun ere ekimen hori da
elkartearen jarduera nagusia.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Herritarren parte-hartzea kulturaren osasunaren adierazlea da.
Herritarren eta gizarte-egituraren arteko koherentzia erakusten
du, herritarrek beraiek eusten baitiote horri.
Prekarietate eta desafekzio politikoko garai hauetan, belaunaldien
arteko erreleboa galtzen ari da auzo mailako partaidetzan, auzo
elkarteetan, adibide bat jartzearren.
Herritarren parte-hartzea modu naturalean gertatzen da,
hertsatzen ez duten kulturetan. Gure kulturan, baina, inkoherentziapuntu batera iritsi gara, hain zuzen ere, erakundeak eurak baitira
herritarren parte-hartzea sustatu behar dutenak. Era berean,
partaidetza eragozten edo mugatzen duten legeak onartzen dira,
hala nola herritarren segurtasuna babesteko lege organikoa.

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?

Maria del Val
Politki elkarteko kidea

Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Diru-laguntza kudeatzen laguntzen digun pertsonarengandik
jasotako arreta bikaina izan da.

Prozesu hauek urteetan zehar eboluzionatu dute. Hala ere, egitura
antzekoa izan da. Prozesua sustatzen duen taldeak diseinatzen
du eta elkarrizketa-topaketaren aurreko zein ondorengo bilera
irekietarako deialdien bidez gauzatzen da.
Zailtasun nagusiak proposatutako gaietan inplikatutako eragileen
benetako ordezkagarritasuna lortzea, eta aurreikusitako inpaktua
lortzen ez aritzea dira.
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Hainbat prozesu egin ditugunez, parte-hartze maila eta helburuen
betetze-maila aldatu egin dira kasu bakoitzean. Proposatutako
gaia, topaketaren lekua eta komunikazio-kanpaina, besteak beste,
parte-hartze mailari eta helburuak betetzeari begira eragina izan
duten faktoreak izan dira.
Oro har, emaitzekin gustura gaude, eta beti eragin handiagoa lortu
nahi izaten dugu.

Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?

Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?

2017tik ari gara herritarren parte-hartzearen arloan lanean,
jarduerak eta, batez ere, elkarrizketarako topaguneak antolatzen.
Eboluzioa ikaskuntza handikoa izan da, eta erronka handiak ditu.
Aurrez-aurreko topaketak egiteko muga da 2020an aurre egin
behar diogun erronka nagusia.

Proposatzen dugun iradokizuna herritarrei zer gairi buruz parte
hartu nahi eta behar duten galdetzea da. Erakundeen agendetan
oinarrituta prozesu itxiak diseinatzea baino gehiago, une
honetan herritarren batzar lotesleak dira tresna beharrezko eta
premiazkoena. Herritarrei boterea eta konfiantza itzultzea.
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EKIMENAREN IZENA
Parte-hartzea sistematizatzea (lehen fasea)
HELBURUAK
Bilera eta informazioa partekatzeko moduak , nahiz,
ekarpen eta jarraipen desberdinak sistematizatea.

Sanagustin Azpeitiko
kulturgunea
Parte-hartzea sistematizatzea

PARTE-HARTZAILEAK
2015 (1259 emakumezko eta 756 gizonezko)
232 talde - 310 norbanako
IRAUPENA
2019 urtea
ALORRA
#kultura
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Sanagustin Azpeitiko kulturgunea
TOKIA
Azpeitia
BIZTANLERIA
15.220 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Sanagustin Azpeitiko kulturgunea kooperatibaren ereduaren
oinarri nagusia parte hartzea eta elkarlana eta autonomiaren
(auto-finantziazioa) oreka dira.
2011n sortu zen kooperatiba honek bere hastapenetik izan du parte
hartzea bere ildo nagusienetako bat. Proiektua bera egin aurretik
eskualdeko 51 gizarte eragile desberdinekin partekatu zuen eta
behin lehiaketa publikoak irabazi eta martxan jarri ondoren beste
5/6 parte hartze prozesu egin zituen: kulturaren sustapeneko
ildo nagusiak ezartzea (2012), Azpeitiko kulturaren argazkia (2014),
Kultumetria (2015), Dinamoa kooperatibizazio prozesua (2016) eta
sormen gunearen prozesu parte-hartzailea (2017).
2019-2020an, baina, parte hartzea sistematizatzeko prozesuaren
lehen fasea burutu. Helburua, urtero elkarlana eta parte hartzeak
kooperatibaren proiektuan gero eta indar handiagoa duela ikusiaz
bilera eta informazioa partekatzeko moduak sistematizatu eta
ekarpen eta jarraipen desberdinak sistematizatzea izan zen.

bestelako ideia onak ere azaldu ziren eta 2020an lantzen jarraituko
du kooperatibak.
Horrez gain, Dinamoa sormen gunea partekatzeko eta saretzeko
ahaleginak ere fruitu oso onak eman zituen herrian eta eskualdean
burutu zen parte hartze prozesua (2016-2018) Euskal Herri osora
bideratu da saretze sistematika egoki baten bidez.
Gauzak horrela, martxan ipini ziren elementu berriak oso ondo
funtzionatzen dute gaur egun eta bilera metodologia berriak
(gune irekiak adibidez) nahiz eta hasera batean oso dispertsoak
izan amaiera aldera asko zehaztu eta egokitu ziren.
Hori guztia aintzat hartuta, helburuen betetze maila erabatekoa
izan da. Are gehiago, esperotakoa baino hobea ere bai. Edozein
kasutan, 2020ari begira, sistematizazioan lanean jarraituko du
kooperatibak.

Ildo horretan, nahiz eta kooperatibaren eredua parte hartze
dinamika iraunkor batean oinarritu 2019an martxan jarritako
formula desberdina eta oso aberatsa izan zen. Hausnarketa eta
hobekuntza fase berri baterako lehen urratsak ezartzeko balio izan
zuen. Horren baitan, kultur taldeekin, kulturzale norbanakoekin,
zein Gizarte eragile desberdinekin hainbat bilera egin ziren, baita
batzarrak zein saretze bilerak ere, besteak beste.
Horrela, aipatu prozesuaren bitartez, Azpeitiko, Eskualdeko eta
Euskal Herriko kultur dinamikaren inguruan kooperatibak dituen
proiektu desberdinak, sistematizatzen saiatu zen. Sistematizazio
prozesu horri esker, egiten diren bilerak murriztu nahi izan ziren.
Neurgailu berriak ipini ziren proiektuak, programazioa eta
komunikazioa garatzeko. Sanagustin kulturguneak urtean 200
ekitalditik gora antolatzen ditu, horietatik %80 Euskal Herriko
eragileek sustatuak. Sistematizazio prozesu honi esker, ekitaldi
horien dinamika errazteko eskaera orriak eta post orriak jarri
ziren martxan eta 2019an izandako ekitaldi guztien %70 inguruk
bete zituzten.
Era berean, kooperatibaren barne komunikazioa asko indartu zen
bazkideei eta harpidedunei bidaltzen zaizkien barne buletinen
zein hobekuntza orrien bitartez eta komunikazio partekatua
lantzeko lehen oinarriak ezarri ziren. Hala ere 2019an jasotako
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Gure esparru nagusia euskarazko kulturaren sustapena
modu integral batean lantzea da: sormena-transmisioaikusgarritasuna, hiru arlo horiek lantzen ditugu. San Agustin
elkarlana eta parte-hartzea oinarri dituen kooperatiba bat
da (baita autofinantziazio puntu handi bat duena ere), kultur
eragileek kultura landu dezaten.
Mugimendu hau guztia 1998 inguruan sortu zen euskara
mundutik. Euskaratik Uztarria sortu zen; uztarriak webgune bat
du, aldizkari bat du, orain UKT da (Urola Kostako Taldea)… horri
helduta, 2004an kultura arlora egin zuen salto eta lehen pauso
gisa, Azpeitiko kultur talde guztiekin elkartu eta Foro bat osatzea
izan zen, Azpeitiko diagnosi bat egiteko. Izan ere, garai horretan
Azpeitian ez zegoen ez antzokirik, ez zinemarik… Diagnosi
horretan bi gai nagusi landu ziren: Azpeitiako kultur mahaia
sortzeko apustua eta agertoki bat eraikitzeko Udalari eginiko
eskaera, hain zuzen.
Gauzak horrela, 2007an Azpeitiako Kultur Mahaia egituratu
zen. Aipatu mahaia herriko kultur eragileek, hainbat
norbanakoek (300 inguru) eta Azpeitiko Udaleko talde
politikoek eta teknikoek osatzen dute, nahiz eta azken hauek
boto eskubiderik ez duten. Behin Mahaia osatuta, talde
eragile bat lanean hasi zen eta San Agustineko gaia betebetean heldu zen.
Udalak, San Agustin berritzeko apustua egin zuen, horretarako
lehiaketa bat ateratzeko asmoarekin. Une horretan, Kultur Mahaiak
gure kooperatiba sortu zuen. Beraz, Azpeitiko Kultur Mahaiaren
erreminta bat garela esan genezake.
Parte-hartzea gure oinarrietan dagoen zerbait da, barneratuta
dugu. 2011n San Agustin lehiaketa irabazi genuen, 2014an Soreasu
antzokiko lehiaketa ere irabazi genuen eta 2016an, Udalak sormen
prozesu bat lantze aldera Dinamo deituriko espazioa sortzeko
parte-hartze prozesua egiteko ardura eman zigun. Guk hiru
espazio horiek kudeatzen ditugu baina kudeaketa baino, gure
helburua edukiak dira.
Kultur sustapena modu integralean osatzen saiatzen gara gu, kultur
eta gizarte arloko hainbat eta hainbat eragilerekin elkarlanean.

Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Esan bezala, partaidetza gure kooperatibaren oinarri nagusietako
bat da eta hori gabe ez dugu funtzionatzen. Gainera, gure partehartze eredua ez da urtean behinekoa, etengabekoa baizik. Eta
prozesu honi esker eman dugun pauso honetan, gure kideak
kooperatibako bazkide egin dira ia guztiak eta kooperatibako
“tripak” ezagutzera heldu dira.

Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Azken finean, gure kooperatiba parte-hartze prozesu batetik
sortu zen eta 2011tik aurrera, bai kooperatiba sortzeko zein San
Agustineko proiektua bideratzeko partaidetza prozesu potente
bat egin genuen, ia bi urtez luzatu zena.
Ondoren, 2013an kooperatibak gaur egun duen egitura
osatzeko
(kultur
taldeak-norbanakoak-langileak-Euskal
Herriko kultur eragile, enpresak eta kolaboratzaileak) beste
parte-hartze prozesu bat egin zen. 2014an Soreasuko
lehiaketarako ere partaidetza prozesu batez baliatu ginen
eta 2015ean, Kultumetriarekin batera Azpeitiko kulturaren
argazkia egiteko 800 lagun inguruko parte-hartze prozesua
ere egin zen.
Azken horretan, inkestak eta 32 bat bilera egin ziren eta horietan
sormena eta trasmisioa lantzeko espazioen beharra hauteman
zen. Udalak hori jakitean, Dinamo sormen gunea eraikitzeko
apustua egin zuen, baina horretarako, aurrez beste partaidetza
prozesu bat egiteko eskatu zigun. Horri esker, sormena eta
transmisioa lantzeko parte-hartze prozesu sakon bat eman zen
eta hortik sortu zen gaur egun Dinamo izeneko espazio gisa
ezagutzen duguna.
Parte-hartze prozesuak beraz, etengabe egiten dira. Dinamika
horretan ohituta gaude. Horrek konpromiso eta lan handia
exijitzen du, horregatik genuen partaidetza hori nolabait
sistematizatzeko beharra eta prozesu honi esker, % 100 lortu ez
badugu ere, salto ikaragarria eman dugu.
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Xabier Aranbarri
Sanagustin kulturguneko kidea

Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
2015ean barne azterketa bat egin zigun kanpo-enpresa batek
eta emaitza nagusi gisa parte-hartzea eta elkarlana gure
kooperatibaren oinarri izateaz haratago, jasangarritasun aldetik,
ikaragarrizko lana egiten genuela ondorioztatu zuen. Izan ere,
urteko 120 bilera inguru egiten genituen, horien guztien aktak
idatzi ondoren… Gu kontziente ginen lan asko hartzen genuela
gure gain baina kanpo azterketa horrek, are argiago utzi zuen gure
kooperatiba ikaragarri hazi zela eta lan hori nolabait antolatu eta
sistematizatu beharra zegoela.
Hortik abiatuta lanean hasi ginen: 2016an webgune berria jarri
genuen, barne boletinak indartu genituen… baina nahikoa ez
zenez, 2019an proiektu potolo hau egin genuen.
Honen bitartez parte-hartze hori hein handi batean sistematizatzea
da lortu duguna, hau da, bilerak % 20ra jaitsi dira eta sistematizatuta
geratu dira. Herriko 81 eragile desberdinekin etengabeko
harremana dugu eta horrez gain, Euskal Herriko kultur eragile
desberdinekin ere harremanetan gaude. Hori bai, orain harreman
horiek guztiak sistematizatu eta automatizatuta daude, lehen
ez bezala. Horrenbestez, oso kontentu gaude emaitzekin.
Etorkizunera begira, hori hobetzen jarraitu nahi dugu.
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Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Diseinuan 30 bat lagunek egin zuten lan. Hiru bilerako kontua
izan zen, baina talde eragile edo motor hori profesionalez
osatuta zegoenez, hiru bilera horietan salto hau emateko
moduan ikusi ginen.
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Esan bezala, helburuak ez ditugu 100%ean bete baina pisu
ikaragarria kendu dugu gainetik eta pisu hori guztia beste ekintzak
martxan jartzera bideratzen ari gara. Ehuntze prozesuan ari gara,
hau da, eskualdeko partaidetza horretatik, Euskal Herriko kultur
eragileengana egin nahi dugu salto, harreman horiek ehunduz.
Eta hain zuzen etorkizuneko erronka izango da egitura horiek
guztiak bateratzea.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Parte hartzeak guztiok bat egitea dakar baina argi hori pizteko
lan handia egin behar da, gero eta gizarte indibidualagoa gara
eta partaidetza sustatzeko benetako apustua egin behar da,
kudeatzeko oso zaila baita.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Ez naiz ni ibili beraiekin elkarlanean baina taldeak esan didan
guztia positiboa izan da.
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EKIMENAREN IZENA
Guk proposatzen dugu
HELBURUAK
Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte kohesionatu
eta demokratikoa lortzen laguntzea, elkartasunaren,
ekitatearen, erantzunkidetasunaren eta aniztasunaren
balioetan oinarritutako herritarren parte-hartzearen
kultura sustatuz.
PARTE-HARTZAILEAK
25 (18 emakumezko eta 7 gizonezko) - eragile 1

Sorginlore
Gizarte Elkartea
Guk proposatzen dugu

IRAUPENA
2019 urritik 2020ko urtarrilera
ALORRA
#gazteria
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Sorginlore Gizarte Elkartea
TOKIA
Gipuzkoa
BIZTANLERIA
720.458 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Sorginlore elkarteak 2019an abian jarritako Guk proposatzen
dugu ekimenak helburu du Gipuzkoan gizarte kohesionatu
eta demokratiko batean laguntzea, horretarako elkartasunean,
ekitatean, erantzunkidetasunean eta aniztasunean oinarritutako
herritarren parte-hartze kultura sustatuz.
Horrela, bada, ekimen horren helburua da parte-hartzearen kultura
hori nerabeen artean sustatzea, bizipen eta ahalduntze bidezko
prestakuntza- eta partaidetza-prozesu baten bidez. Prozesu
horretan, beste gizarte-eragile batzuen artean, beren inguruko
bizi-kalitatea hobetzeko proposamena sortu eta sozializatuko da.
Esperientziaren bidez, nerabe zaurgarrien artean beren rola
birdefinitzeko aukera sustatzen lagundu nahi izan zuen elkarteak,
subjektu kontzientziatik abiatuta kanal berriak sortuz eta,
ondorengo ildoen bitartez, ahalduntzea eta parte-hartze kultura
sustatuz.

Horrela, partaidetzako bizipenezko prestakuntza-prozesu
bat diseinatu, garatu eta sistematizatu zen. Bertan, egoera
zaurgarrian zeuden 18 gaztek hartu zuten parte, eta horien % 72
emakume sentitzen dira. Gazteen artean, modu parte-hartzailean
aldarrikapen-bideo bat sortu zen, kaleko musikari eta musika
entzun ahal izateko eskubideari buruzkoa.
Prestakuntza-prozesuaren barruan eta gazteen aldarrikapenaren
azterketan, prestakuntza-prozesua sozializatu zen, eta harremanak
ezarri ziren tokiko eragileekin: Udaltzaingoarekin, gazteriabulegoarekin, gaztetxearekin eta Donostiako denda-gunearekin.
Asistentzia maila, halaber, esperotakoa baino handiagoa izan zen.
Prestakuntza osoan, gazteen % 75 bertaratu zen, jarrera proaktibo
eta protagonistarekin.
Sortutako giroa hurbila, dibertigarria eta konfiantzazkoa izan zen.

- Prestakuntza-prozesua garatzea – Bizipen-esperientzia
demokrazia parte-hartzailean.
- Proposamenen bideoak modu kolektibo eta parte-hartzailean
eraikiz- Guk proposatzen dugu!
- Egindako lana sistematizatuz eta herritarrek parte hartzeko eta
ahalduntzeko tresna sortuz.
- Udalerriko eta auzoko agenteei aurrez aurre eta online
egindako lana partekatzea Gipuzkoako tokiko hedabideetan
eta sare sozialetan.
Prozesua 2019ko urritik 2020ko urtarrilera bitartean garatu zen
Elizaran ikastetxean eta Donostiako alde zaharreko hainbat
espazio publikotan. Horri esker, ondorengo emaitzak lortu ziren:
1.

Demokrazia parte-hartzaileko bizipen-esperientzia
gisa planteatutako prestakuntza-prozesu berritzaile bat
diseinatzea, garatzea eta sistematizatzea, egoera zaurgarrian
dauden nerabeentzat.

2.

Parte-hartze anitza lortze aldera sozializazio-elementuak
eta bideak sortzea eta tokian tokiko gizarte-eragileen artean
loturak ezartzea.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?

Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?

Elkarte berri bat gara, duela bi urte sortu ginen, horrenbestez,
bilakaera laburra dugu. Pixkanaka ari gara gure lan ildoetan hainbat
ekimen lantzen.

Proiektu hau Elizaran ikastetxearekin batera garatu dugu
(Lanbide Heziketako Zentroa). Aurrez ezagutzen genuen elkar
eta Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleengan gizarteko hainbat
ezaugarri ikusgai zeudela ohartu ginen, modu areagotuago
batean gainera, hala nola, indibidualismoa, sistemarekiko
desafekzioa, bazterketaren inpresio subjektiboa… Nolabait
beren ahotsak edota kezkak gizarte honetan tokirik ez dutela
sentitzen dute.

Genero eta aniztasunari buruzko formakuntza, aholkularitza eta
prozesu parte-hartzaileak garatzen ditugu eta helburua kultur
arteko, belaunaldi arteko eta feminismoaren aldeko kultura eta
pedagogia parte-hartzaileak sustatzea da, giza eskubideen
erabateko ezarpenean oinarrituta dagoen bizikidetza iraunkor
bat lortzeko.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Guretzat partaidetza erabat funtsezkoa da demokrazia batean,
ezartzen diren politikek eta definitzen diren plangintzek benetan
herritarren beharrei erantzun diezaieten. Herritarrak gero eta
anitzagoak gara eta era kolektiboan gaur egungo erronkei
erantzuna emateko proposamen esanguratsuak sortzeko aukera
eta gaitasuna dugu eta hori, hain zuzen, partaidetzaren bitartez
egin behar da.
Zuen elkarteak parte-hartze prozesu bat burutzen duen
lehenengo aldia al da?
Bai, elkarte gisa bai. Lau kidez osatutako elkartea gara eta gutako
hiruk mugimendu sozialetan esperientzia dugu, beraz, pertsona
bezala egin ditugu aurrez prozesu parte-hartzaile ugari, baina
elkarte gisa, 2019-2020koa egin dugun lehena izan da.

Testuinguru horretan eta arazo horren jakitun izanik, bertako
zuzendaritzarekin batera asmoa izan zen partaidetzako baloreak
eta praktikak sustatzea, funtsezkotzat jotzen baikenuen.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Prozesua formazioa praktiko gisa planteatu genuen, non formazioa
bera prozesu parte-hartzaile bat izan zen. Gazte hauen arreta
nolabait gureganatzeko, prozesua gai konkretu baten inguruan
zentratu genuen, espazio publikoarekiko zuten iritzi edota
ikuspegian. Horren harira, zein zalantza edo eskaera zituzten
galdetu eta esateko zuten guztia bideo batean bildu genuen.
Bideoa talde profesional batek ekoiztu zuen baina erabaki guztiak
-gidoia, grabazioa, aktoreak…- gazteekin elkarlanean hartu
genituen.
Prozesu bera partaidetzaren inguruko izan zen eta modu partehartzailean garatu zen. Zailtasun berezirik ez genuen izan.

Espero zenuten bezalakoa izan al da lehenengo esperientzia?
Aurrera begira parte-hartze ekimenak lantzen jarraitzeko asmoa
al duzue?

Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?

Bai, gutxi gora behera aurreikusita genuen bezala atera zen eta
partaidetza gure ildo nagusi bat den heinean, etorkizunera begira
jarraituko dugu horrelako prozesuak aurrera eramaten. Azken
finean, gure ustetan, edozein ekimen horrelako ikuspegi eta
metodologiarekin garatu behar da.

Parte-hartzea ikastetxearekin batera egin genuenez eta ikastetxea
erabat konprometituta zegoenez, bi geletako ikasleek hartu
zuten parte, horrenbestez, partaidetza altua izan zen. Helburuei
dagokionez, prozesua bat-batekoa eta nahiko laburra izan zela
kontuan hartuta, nahiko ondo atera zela esango nuke.
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Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Gure esperientziatik abiatuta, nik esango nuke edozein prozesu
parte-hartzaile martxan jartzen denean mugak eta espektatibak
oso ondo eta era gardenean adostea funtsezkoa dela: nondiknora doan, noraino, erabakimena sartzen den edo prozesu
informatiboa den… eta hori guztiaren ondoren deboluzio bat
egitea beharrezkoa da.
Lehen esan bezala, parte-hartzeko kultura zeharka landu eta
pixkanaka barneratzen den zerbait da, hori dela eta, batzuetan
zaila da proiektuen bitartez urratsak ematea. Horregatik, zeharkako
lan hori momentu puntualetan egon daitezkeen prozesu
intentsuagoekin orekatzea da beharrezkoa.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Nik esango nuke kudeaketa aldetik oso tratu egokia izan dugula
eta beti egon dira laguntzeko prest. Era berean, antolatzen dituzten
foroak, topaketak edo elkarguneak interesekoak dira, baina beti ez
dugu horietarako denbora. Gure kasuan talde txiki bat gara, hasi
berriak, gainera. Honekin zera esan nahi dut: batzuetan, ematen
den diru-laguntza kopurua eta hainbat foro eta formaziotan
eskatzen den partaidetza ez dakit oso proportzionala den ala ez.
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EKIMENAREN IZENA
1ERATU: Euskaltzaleen mugimenduarentzako
hausnarketa espazioa
HELBURUAK
Euskara elkarteen egiteko, antolakuntza eta egituraz
hausnartzea eta euskaltzaleen sareak indartzeko
bilgunea osatzea.

Topagunea Euskara
Elkarteen Federazioa
1ERATU

PARTE-HARTZAILEAK
94 (48 emakumezko eta 46 gizonezko) - 22 eragile
IRAUPENA
2019ko apiriletik 2020ko uztailera
ALORRA
#euskara
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa
TOKIA
Gipuzkoa
BIZTANLERIA
720.458 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Euskararen erabilera ardatz hartuta, Euskaltzaleen Topaguneak
euskara elkarteen egiteko, antolakuntza eta egituraz hausnartzeko
eta euskaltzaleen sareak indartzeko bilgunea osatzeko partaidetza
prozesua abiarazi zuen 2019an.
Topagunearen nahia zen euskaltzaleen mugimendua osatzen
duten kideei mugimenduaren egoeraz zein etorkizunaz
hausnartzeko espazioa eskaintzea eta tokiko euskaltzaleen sareak
zabaldu eta mugimendua sendotzea.
Izan ere, Euskaraldiaren lehen edizioak euskalgintza osoa ukitu
eta astindu zituen, norbanakoetatik hasi eta erakundeetaraino.
Gainera, azken urte gutxitan gizartean gertatzen ari diren
eraldaketek ere eragin zuzena dute euskalgintzaren eta
euskaltzaleen artikulazioan.
Bi faktore horiek medio, euskaltzaleen mugimenduaren izaeraz
eta antolaketaz arituko den 1ERATU ildoa sortu zen Topagunean.
Horren baitan, ondorengo ekintzak burutu ziren:
- Azaroaren 16an egindako “Hausnarketa estrategikorako batzar
irekia”, non, mugimenduko 53 lagunek parte hartu zuten
datozen 4 urteotako Plan Estrategikoa lantzeko saio parte
hartzailean.

Topaldiaren bidez, tokiko Euskara Elkarteetako antolakuntza
ereduetako esperientziak eta analisiak mahai-gaineratu ziren.
Era berean, ekainean egindako bi online gune irekien goiburu
nagusia “Zein harreman dugu Euskara Elkarteok gure oinarri
sozialarekin?” izan zuten. Besteren artean, gai hauek jorratu
ziren (parte hartzaileei aurrez galdegin eta aukeratu zituzten)
eta etorkizunerako proposamen zehatzak bildu ziren: herrian
dugun irismena, komunikazioa, zaintza mekanismoak, belaunaldi
aldaketa eta erabakiguneak eta gardentasuna.
Egitasmoa, beraz, oso ondo baloratzen da bai maila kuantitatiboan
zein kualitatiboan. Parte hartzeari dagokionez (94 lagun eta 22
eragile), jorratutako gaien sakontasun eta maila operazionala ezin
hobea izan zen (Plan Estrategikoa landu zen, antolakuntza ereduak
aurkeztu ziren Topaldian eta gune irekien bidez oinarri sozialaren
inguruko lanketa egin zen) eta parte hartzaileek balorazioa ere
oso ona izan zen.
Gauzak horrela, partaidetza prozesu honi esker, batetik,
etorkizunari begira Topaguneko Plan Estrategikoa datozen
4 urteotarako definitzea ekarri zuen 1ERATUk, eta bestetik,
antolakuntza ereduen eta oinarri sozialarekiko harremanaren
inguruan sortu litezkeen proposamen berriak irten ziren,
egitasmoa oso positiboki baloratuz.

- 2020ko otsailaren 6an buruturiko Topaldia jardunaldia,
“Euskaltzaleen mugimendua antolatzeko ereduak birpentsatuz
goiburu izan zuena, non mugimenduaren tokiko ereduak eta
gaia plazaratu zen.
- Udaberrian egin asmo zen saioa, maiatzaren 9rako lotuta
zegoen Elgoibarren baina Covid-19ak eragindako alarma
egoerak bertan behera uztea behartu zuen. Dena den, krisia
aukera gisa planteatu zuen Topaguneak eta online izan ziren
2 gune ireki egin ziren 2020ko ekainean, non 41 lagunek parte
hartu zuten.
Egindako lanketari jarraiki, emaitzei erreparatuz, maila kualitatiboan
Topaguneko Hausnarketa Estrategikoa landu zen Mugimenduko
kideen bidez, non datozen 4 urteotako Plan Estrategikoa gauzatu
zen Eibarren egin zen saioaren bidez.
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EKIMENAREN IZENA
“Gau Beltza” zabaltzeko parte-hartze prozesua
HELBURUAK
“Gau Beltza” ospakizunak antolatzeko oinarri teorikoak
eta antolakuntzazkoak jartzea, parte-hartze prozesu
baten bidez.

Topagunea Euskara
Elkarteen Federazioa
“Gau Beltza” zabaltzeko prozesua

PARTE-HARTZAILEAK
28 (20 emakumezko eta 8 gizonezko) - 5 eragile
IRAUPENA
2019ko apiriletik 2019ko irailera
ALORRA
#euskara
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa
TOKIA
EAE eta Nafarroa
BIZTANLERIA
2.860.598 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Halloween bezala ezagutzen dugun festa, Ameriketatik
zein amerikar filmetatik ezagutzen dugu eta azken urteotan
zabaldu egin da festa hori gure lurraldean ospatzeko ohitura.
Festa horren baloreek, ordea, kezka sortzen dute Euskal
Herrian, kontsumismoarekin eta gaztelaniarekin loturik
baitago, nagusiki.
Horri helduta, Topaguneak Euskal Herrian ospakizun hori
antolatzeko oinarri teorikoak eta antolakuntzazkoak jartzeko partehartze prozesu bat abiarazi zuen 2019an.
Prozesu horren bitartez helburua izan zen gaia landu duten
aditu eta antolatzaileekin, ospakizunaren zabalpenerako
oinarriak adostea, ospakizunaren hartzaile izango diren
haur eta gazteen inplikazio aktiboa sustatzea, parte-hartze
prozesuan barneratuz eta herrietako antolatzaileentzako
formazio eskaintza egituratua bideratzea.
Gauzak horrela, parte-hartze prozesua 2019ko apirila eta iraila
bitartean garatu zen Euskaltzaleen Topaguneak Martin Ugalde
Kultur Parkean duen egoitzan, nagusiki. Haur eta gazteekin
egindakoak aldiz, haien herrietako ludoteka edo liburutegietan
egin ziren eta saio guztiei balio berdina eman zitzaien azken
emaitzarako erabakigune moduan.
Prozesuan zehar, “Itzalitako kalabazen berpiztea” lan
etnografikoaren azterketa eta ikerketa burutu zuten bi
antropologoekin zuzeneko harremana izan zuten antolatzaileek,
Josu Ozaitaren kolaborazioarekin.
Era berean, proposamen berriaren oinarriak adosteko partehartze saioak egin ziren ordura arte antolatzaile lanetan
aritu izan ziren herri ezberdinetako kideekin, eta, baita ere,
ikuspegi berri batetatik ekarpena egin zezaketen beste
hainbat lagunekin ere: hezitzaileak, komunikazioan adituak,
kulturgileak…
Guztira 15 lagunek parte hartu zuten maiatzean egindako 2
hausnarketa saiotan. Bertan, jaiaren oinarrizko ezaugarriak,
iruditegia, prozesurako baliagarri izan zitezkeen gakoak eta
antolakuntzarako gomendioak landu ziren batez ere. Batez
ere, Oiartzun, Pasaia, Aretxabaleta, Baliarrain eta Eibarreko

esperientziak hartu ziren oinarri gisara, lan etnografikoan jasota
dauden beste hainbatekin batera.
Horrez gain, jaiaren hartzaile nagusi diren gaztetxoekin hausnarketa
saioak ere egin ziren, proposamena haien nahi eta beharretara
egokitzen saiatzeko. Baliarrain eta Oiartzungo gazteekin egin zen
saio bana. Horietan guztira 13 haurren hartu zuten parte eta jaiaren
iruditegia eta haientzat erakargarrien ziren ekintza proposamenak
landu ziren batez ere.
Gauzak horrela, hausnarketa prozesu horietatik jasotako
informazioarekin, “Gau Beltza” zabaltzeko beharrezko edukiak
sortu ziren, jaiarekin batera sustatu nahi diren baloreei arreta
berezia jarriz: euskararen erabilera, naturarekiko harremana eta
eredu jasangarria sustatzea, komunitate izaera sendotzea, gazteei
erdigunea hartzen uztea, berdintasuna eta genero ikuspegia
sustatzea eta baita herri bakoitzaren aniztasuna zein izaera
errespetatu eta balioan jartzea ere.
Ildo beretik, jaiaren gaia “iluntasuna” izatea adostu zen, beldurrak
landu eta heriotzaren gaia lantzeko aukera ematen duela
azpimarratuz. Eta marka gisara “Gau Beltza” erabili den arren,
bestelako izenak ere ontzat ematen zirela erabaki zen: “Arimen
gaua”, “Gaba baltza”, edo herri bakoitzak egoki ikusten duena.
Prozesua, beraz, oso emankorra izan zen eta ondorengo urratsak
ematea ahalbidetu zuen:
- Herrietako antolatzaileentzat baliagarri izateko
helburuarekin, “Gau Beltza” antolatzeko baliabide kutxa
bat sortu zen. Fisikoki kutxa formatuan jasotzeaz gain,
informazio eta baliabide guztiak gaubeltza.eus webguean
jarri ziren eskuragarri.

- Euskaltzaleen Topaguneak egindako proposamenari
erantzunez, herri hauetan sortu ziren (gutxienez) Gau Beltza
antolatzeko pausua eman duten taldeak:
- Gipuzkoa: Arrasate, Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte,
Ormaiztegi, Soraluze.
- Bizkaia: Bilbo, Durango, Getxo, Iurreta, Sondika, Zamudio,
Zaratamo, Zeberio.
- Araba: Aramaio, Durana, Gasteiz.
- Nafarroa: Aniz, Arbizu
Emaitza horiei erreparatuz, helburu nagusiari dagokionean,
egindako proposamenak oso harrera ona izan zuen, aurreikuspen
guztiak gaindituz. Aurrez jaia antolatzen zuten herrien kopurua
bikoiztea lortu zen eta jaia errepikatu zuten herriek ere, Topaguneak
proposatutako oinarriekin bat egin eta sortutako material berria
baliatu zuten.
Helburu zehatzei dagokienean, halaber, jaia lehen aldiz antolatu
zuten herrietako egitarauek islatu zuten moduan, proposatutako
oinarriak barneratu zituzten antolatzaileek: iruditegia, mozorro
ereduak, ekintza motak … proposatutakoaren arabera egin
zituzten. Formazio eskaintzari dagokionean, oso balorazio onak
jaso ziren eta formatua errepikatzeko proposamena jaso zen
UEUren aldetik.

- Guztira 19 elkarrizketa eskaini ziren hedabideei zuzenean,
eta horiekin beste hainbat hedabidek ere sortu zuten
edukia. Prentsa oharraren zabalpena ere oso handia
izan zen.
- Oihartzun honi, gure proiektuarekin sortutako edukiak bere
egin eta “gau beltza” antolatu zuten herrien komunikazio
ekintzak gehitu behar zaizkie.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Euskaltzaleen Topagunea Federazio bat da, tokiko euskal elkarteen
Federazioa, alegia. Mugimendu gisa gure helburua euskararen
erabilera Euskal Herrian ohikoa izan dadin lan egitea da eta bide
horretan, euskararen erabilera dugu ardatz. Horretarako, arlo
desberdinetatik egiten dugu lan: gure elkarteak indartzeari eta
mugimenduak zein elkartea sortzeari begira batetik eta erabilera
esparruan handitzeari begira (aisialdi eta kulturako egitasmoa,
Mintzalagun programa, Euskaraldia…). Gure bazkideak tokiko
komunikabideek eta eusko elkarteek osatzen dute eta gure lana
programa berriak martxan jarri eta kudeatzea da, eusko elkarteei
lagunduz eta hauek indartuz.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Gu Federazio bat izanik, erakunde eta elkarte asko biltzen
ditugu eta, era berean, erakunde askorekin egiten dugu lan,
bai euskalgintzakoak bai erakunde publikoak ere. Euskararen
erabilera bezalako kontu konplexu batean, parte-hartzeak ardatz
izan behar du. Ildo horretan, parte-hartze prozesuak sorreratik
egin izan ditugu baina azken 10 urteotan gehiago sistematizatu
ditugu, hau da, metodologia, jakintzak, teknikak… zehatzago
landu ditugu. Parte-hartzea, beraz, Euskaltzaleen Topagunearen
oinarrietan dago eta guk proposatzen ditugun gauzak gure
bazkideekin zein herritarrekin kontrastatzen ditugu. Esaterako,
guk mugimendu bezala estrategia berri bat martxan jarri behar
badugu, gure bazkideekin adostu behar dugu eta horrelakoak
modu parte-hartzailean egitea ohituta gaude.
Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Askotariko parte-hartze prozesuak egin ditugu. 2011 eta 2012n
Kongresu bat egin genuen gure mugimendua birpentsatu eta
oinarri berriak jartzeko; aniztasunaren bueltan ere ibili gara, Foru
Aldundiko aniztasuneko parte-hartze bat ere teknikoki garatu
genuen, Gipuzkoako eta Euskal Herriko euskal elkarteak indartzeko
prozesu parte-hartzaileak dinamizatu ditugu (Pasaian, Hondarribian,
Bergaran, Ordizian, Tolosan…). Ildo horretan, diru-laguntza lerro hau

lagungarria da, elkarteetan normalean finantziazioa ez da handia
izaten eta horrelako lan jarraia eta sakona egiteko dedikazioa behar
da. Laguntza lerro honek beraz, oinarrietan dugun hori egin ahal
izatea hauspotzen eta laguntzen digu.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
1ERATU prozesuari dagokionez:
2019ko martxotik 2020ko maiatza bitarteko proiektua izan da
eta helburua euskal elkarteen antolakuntza ereduak eta oinarri
sozialaren inguruko hausnarketa lantzea izan da.
“Gau Beltza”ren inguruko prozesuari dagokionez:
Prozesu hau Halloween ospakizunaren inguruan sortu zen.
Euskal Herrian kezka bat zen Halloween jaia balore eta
praktika ez oso egokiekin zabaltzen ari zela (kontsumismoa
eta gaztelania nagusi ziren eredu bat). Era berean, ikerketa
ezberdinek egun horren bueltan Euskal Herrian ospakizunak
egiten zirela erakusten zuten, hau da, tradizioa bazegoela,
baina ameriketatik eratorria, filmekin lotua… Bestalde, Mutrikun,
Lekeition edota Oiartzunen berrasmatutako jaia zabaltzen ari
zela ohartu ginen, euskara errazten zuten jaia, alegia, beste
balore batzuekin. Horri helduta, Topaguneak proiektu nazional
bat jarri nahi izan zuen martxan, Gau Beltzaren izenpean, Euskal
Herrian jai hau beste balore eta oinarri batzuekin zabaltzeko.
Oinarri eta balio horiek definitu eta adosteko, baina, prozesu
parte-hartzaile bat abiarazi genuen, antolatzen ari ziren herriekin
eta gaian adituak izan zitezkeen herritarrekin.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
1ERATU prozesuari dagokionez:
Lehen zatian topaguneko plan estrategikoa modu partehartzailean landu zen eta horretarako Eibarren bildu ginen
53 lagun. Bertan, Topagunearen eta mugimenduaren Plan
Estrategikorako oinarriak adostu genituen. Ondoren, gure
jardunaldiak egin genituen eta horiek, antolakuntzaren gaiari
helduta, elkarte bakoitzak bere oinarri sozialarekiko zuen
harremanaren inguruan hausnartzeko deialdia egin eta gaia
mahai gainean jartzeko aprobetxatu genituen. Asmoa Elgoibarren
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saio ireki bat egitea zen, baina osasun krisialdia heldu zen. Hori
dela eta, prozesua birmoldatu eta azkenean elkarteak bere
oinarri sozialarekiko duen harremanaren inguruan gune ireki bat
egitea planteatu genuen. Bi saiotan egin genuen eta hainbat
gai hartu ziren kontuan: gazteen parte-hartzea, komunikazio,
gardentasuna… Online egin genituen, 6 bat talde txikitan banatuta
eta oso arrakastatsua izan zen. Hemen 41 lagunek hartu zuten
parte. Lehen zatiarekin kontatuz, guztira 94 lagunek 22 eragilek
hartu zuten parte prozesuan. Ondoren badakigu, gainera,
egindako honek elkarteen egunerokoan islada duela. Arrasaten
adibidez, gai honen inguruan eta prozesuaren ondorioz, zerbait
esanguratsua egiteko asmoa zuten. Hau da, guk bultzatzen
ditugun eztabaidak islada dute ondoren herri mailan, baina hori
ezin dugu neurtu. Bigarren mailako zabalkunde bat da.
“Gau Beltza”ren inguruko prozesuari dagokionez:
Bi saio egin genituen, oinarriak adostu genituen, baita balioak ere,
eta ondoren diseinu lanak egin ziren, zabalkundea emate aldera.
Prozesu honetan, parte-hartzeari dagokion guztia diru-laguntza
honen bidez gauzatu zen baina askoz ere proiektu zabalagoa
izan zen. Erantzun oso ona izan zuen, bai kualitatiboki zein
izan zuen oihartzunari begira. Parte-hartzea bi modutara landu
zen: antolatzaileen ikuspegitik eta haur eta gazteen ikuspegitik.
Egindako hausnarketa saioetan 33 haurrek hartu zuten parte.
Helduok egindako balio eta oinarrien lanketa hori gazteekin
kontrastatu zen, azken finean, festa honek asko erakartzen baitie
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gazteei. Prozesu honetan, beraz, haur eta gazteen parte-hartzea
gauzatu zen eta beraien ikuspuntua kontuan hartu zen. Esan
bezala, prozesuan ez zuen jende askok parte hartu, baina horren
oihartzuna ikaragarria izan zen. Komunikabideetan 19 elkarrizketa
egin ziren eta 20tik gorako Gau Beltz antolatu ziren. Gipuzkoan:
Arrasate, Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte, Ormaiztegi eta
Soraluze. Nafarroan eta Araban ere antolatu ziren.
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?

Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Egia esan Covid-ak eragindako egoera oso ondo ulertu
zuten; guk gure hasierako proposamena egokitu egin behar
izan genuen eta ez zuten inolako arazorik jarri. Balorazioa
ona da. Hobekuntzaren bat aipatze aldera, bide honetan
sakontzea aipatuko nuke. Ate bat ireki da eta horri helduta
parte-hartzean sakondu behar da, bai politika publikoak
erabakitzeari dagokionez eta bai elkarteek parte-hartzea
bultzatzeko ildoari dagokionez.

1ERATU prozesuari dagokionez:
Ona. Plan Estrategikoa jada egina dago. Plan horren oinarriak,
gainera, ispilu lana egin dezakete, elkarteek askotan eredu bezala
hartzen dutelako eta Mugimenduaren Plan Estrategikoa ere
badelako. Oinarri sozialaren ingurukoari dagokionez, elkarteetan
horren inguruan hausnartzen eta bestelako prozesuak martxan
jartzekotan daudela dira prozesuaren arrakastaren bermeak.
Horrenbestez, badakigu egindako lanak islada izan duela eta
horrekin oso pozik geratu gara.
“Gau Beltza”ren inguruko prozesuari dagokionez:
Bai, espero baino oihartzun handiagoa izan zuen. Komunikabide
askotan atera zen eta hori ikusten ez den barruko lanaren
ondorio izan zen. Jaiak zein oinarri izan behar zituen adostu
zen: iluntasuna, heriotza, berdintasun balioak, natura balioak,
genero berdintasuna, euskara… Gu balore komunitarioagoetan
oinarritutako eredu bat sortzen saiatu gara, berdintasuna eta
euskara ardatz dituena.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Nik uste dut oro har parte-hartzearen kontuarekin itxurakerian
edo azalean gelditzeko arriskua dagoela. Politika egiteko
modu zaharra krisian dago, modu parte-hartzailea eta
gobernantza berria aipatzen dira orain, baina nik bi arrisku
ikusten ditut: partaidetza azaleko gaiak eta ez sakonekoak
egiteko erabiltzea eta itxurakerian erortzea, hau da, prozesu
horietan erabakitzen direnak ez aintzat hartzea. Nik uste dut
gauzak modu parte-hartzailean egiteko baliabideak behar
direla eta horretarako horrelako laguntza ildoak indartu eta
garatu beharko litzatezke.
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EKIMENAREN IZENA
Ulia XXI
HELBURUAK
Bertako bizilagunen ideia, proposamen eta iritziak
jasota, Ulia auzoaren etorkizuna elkarrekin irudikatzea
eta eraikitzea.
PARTE-HARTZAILEAK
10000 (5500 emakumezko eta 4500 gizonezko)

Uliako Auzo
Elkartea
Ulia XXI

IRAUPENA
2019-2020
ALORRA
#hirigintza
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Uliako Auzo Elkartea
TOKIA
Donostia
BIZTANLERIA
182.391 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Uliako etorkizuna irudikatu eta eraikitzeko helburuari helduta,
Uliako auzo-elkarteak Ulia XXI deituriko parte-hartze prozesua
eraman zuen aurrera 2019an, ezinbestekotzat jo baitzuen bertako
bizilagunen ideia, proposamen eta iritziak jasotzea auzoaren
etorkizuna elkarrekin eraiki ahal izateko. Gauzak horrela, Ulia XXI
prozesua bi fasetan garatu zen:
Lehenengo fasea
Lehen fase honen helburua 2017ko Ategorrieta ‐Ulia proiektua
partaidetzaren bidez aberastea izan zen.
Fase honetan erakusketa, ibilaldi eta lantegi ezberdinak egin ziren
Uliako historia eta mendiko “bailara txikiekin” loturiko harreman
zuzena aintzat hartuta, auzoaren bilakaera ezagutzeko. Era
berean, natura eta gizartearen arteko harreman aldaketak eta
hiri plangintzaren erabakiak auzoetako bizitzan duten eragina
aztertu ziren.
Fase hau ezinbestekoa izan zen
egungo Ulia ulertzeko:
bizilagunen arteko harremanak, bizimoduak, lurraldearekiko
loturak, naturaren bilakaera‐, historia…
Bigarren fasea
Etorkizuneko auzoa diseinatzeko urratsak garatu ziren fase
honetan eta horretarako 4 tailer eta 10 eguneko behaketak egin
ziren.
Gauzak horrela, prozesuan eman ziren iritziak oso interesgarriak
izan ziren eta prozesua, horrenbestez, emankorra izan zen.
Balorazioa eta lortutako emaitzak positiboak izan ziren eta
guztiak memoria batean jasoak gelditu ziren, etorkizuneko
ibilbide orri gisa.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?
Ni Ulia XXI proiektuaren koordinatzailea naiz, baina ez elkartekidea.
Hala eta guztiz ere, elkartea aspaditik ezagutzen dut eta oker
ez banago, EAEko elkarterik zaharrena edo zaharrenetarikoa
da. Donostian behintzat, sortu zen lehena izan zen. Uliako auzo
elkartea Uliako auzoa hobetzeko asmoz sortu zen eta horrez
gain, Uliako mendiarekin ere harreman zuzena izan du.Ulia XXI
proiektuarekin, modu batera edo bestera, Uliako auzoaren baitan,
hainbat eremu urbanistikoen barruan bizilagunen partaidetza
bultzatu nahi izan genuen.
Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Bai, oso garrantzitsua da. 4 urtetik behin guztiok dugu bozkatzeko
aukera baina hortik haratago, egungo sistema hobetzeko
partaidetza ezinbestekoa dela iruditzen zaigu.
Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Ulia mendiarekin aurten –gutxienez- hirugarren proiektua jarri
dugu martxan eta Ulia XXI proiektua duela hiru bat urte jarri zen
martxan, oker ez banago, 2017an. Azken hau, Ulia denen artean
proiektuaren jarraipena da. Aurreko prozesu horretan diagnosia eta
hainbat lantegi egin ziren baina Ulia XXIaren bitartez, etorkizunera
biderako proiekzioa bideratu nahi izan genuen. Hau da, Ulia denen
artean prozesuak iraganetik orainera bitarteko ibilbidea egin zuen
eta Ulia XXIek, aldiz, orainetik etorkizunerakoa. Proiektu partehartzaileak betidanik egin dira, baina diru-laguntzak duela 7 urte
inguru jasotzen ditugu.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Ulia denon artean prozesua oso interesgarria izan zen Uliako
historia ezagutzeko baina etorkizunera begirako proiekzio hori
egituratzeko beharra ikusi genuen, hori dela eta ekin genion
Ulia XXI prozesuari. Honen bitartez, bost eremu desberdinetan
egituratu zen proiektua eta bakoitzaren baitan azpiproiektu parte-hartzaile bat eman zen aurrera metodologia
desberdinak erabiliz, eremu bakoitzak fokatze desberdin bat

behar baitzuen. Hausnarketari so eginez, urbanistikoak diren
proiektuetan herritarren iritzia kontutan hartzea beharrezkoa
zela ikusi genuen, inguruan bizi direnen iritzia aintzat hartu
behar zela, alegia.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Denetarik egin zen. Elkarrizketak, bilerak, lantegiak, inkestak…
guztia, eremuz eremu. Gure kasuan ez genuen zailtasun nagusirik
izan, Covid-ak azken gauzekin harrapatu gintuen eta ez zuen
eragin handiegirik izan.
Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?

Marko Sierra
Ulia XXI programaren kudeatzailea

Errealitatea da herritarrei gertuko gaiak edo zuzenean eragiten
dietenak aurkezten zaizkienean, parte-hartzera animatzen
direla. Kasu honetan, Sagüesetik hasita Arzak-eraino hartuta,
bost eremu urbanistiko daude: Sagües, Manteo, Rodil, Inazio
Garate eta Ategorrietako mintegiaren eremua. Horietan eremu
bakoitzeko bizilagunak mugitzen dira. Ulia XXI proiektuak eremu
guztien baitan egin zuen lanketa, horrenbestez, proiektu zabala
izanik, jende ugarik hartu zuen parte, hori bai, gertukoa zitzaien
gaietan, norberaren eremuetan, alegia. Bileretan eta lantegietan
20 lagunetik gora hurbildu ziren eta Ategorrieta mintegiko
eremura egindako bisita gidatuetan (non inkestak ere egin ziren),
300dik gora lagun biltzen zituen. Azken finean, eremu horretan
dagoen parkea eremu publikoa da, donostiar guztiona (nolabait
esateagatik) eta horren inguruan jende asko bildu zen. Edozein
kasutan, eremu honen kudeaketa ez nuen nik zuzendu, auzoelkarteak baizik.
Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Jendea entzuteko gomendioa egiten diet. Herritarrei entzunez
gero, ideia eta proposamen ugari ateratzen dira.
Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Gutxienez bi edo hiru lantegietan izan gara eta guztietan oso
gustora egon gara. Bestelako elkarteen ekarpenak eta proiektuak
ezagutzea positiboa da, beraz, gure balorazioa ona da.
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EKIMENAREN IZENA
Zerain etorkizunari begira. Hausnarketa prozesu
herritarra. 4. fasea: 2030eko Zerain elkarrekin irudikatu
eta diseinatzea
HELBURUAK
2030eko Zerain herritarrek elkarrekin irudikatu eta
diseinatzea eta irudikatutako etorkizuneko herri horretara
iristeko bideak eztabaidatzea, lantzea eta definitzea.
PARTE-HARTZAILEAK
83 (45 emakumezko eta 38 gizonezko) - 3 eragile
IRAUPENA
2019ko apiriletik 2020ko otsailera

ZerainLab
Zerain etorkizunari begira

ALORRA
#plangintza #etorkizuna
ERAKUNDE SUSTATZAILEA
ZerainLab Elkartea
TOKIA
Zerain
BIZTANLERIA
274 biztanle

(Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) 2020 urteko urtarrilaren 1ean.)
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EKIMENAREN AZALPENA
Zerain etorkizunari begira gogoeta prozesu ireki bat bultzatzeko
asmoz abiatu zuen ZerainLab elkarteak. Helburu du auzolaneko
kultura sustatzea egungo behar kolektiboei herri mailako
erantzuna emateko, baita komunitate bizitzan sakontzea herriko
elkarbizitza hobetzeko ere.
2019an aipatu prozesuaren laugarren fasea garatu zen eta kasu
honetan, helburu izan ziren 2030eko Zerain herritarrek elkarrekin
irudikatu eta diseinatzea eta irudikatutako etorkizuneko herri
horretara iristeko bideak eztabaidatzea, lantzea eta definitzea.
Prozesuaren bitartez, halaber, adin eta mota guztietako herritarrak
inplikatu nahi izan ziren prozesuan, horretarako gogoetarako eta
deliberazio kolektiborako formazioa eta teknikak emanez. Modu
horretara, herritarrak etorkizunaren protagonista sentitzea nahi
zuen ZerainLab elkarteak, parte-hartzeko kulturan sakontzen
jarraitzeko eta, bide batez, Zeraingo gobernantza eredu partehartzailea sendotzeko.
Zerain etorkizunari begirako laugarren fase hau 2019ko apiriletik
2020ko otsaila bitartean garatu zen Zeraingo kultur etxean eta
Liztormendi elkartean eta esperientzia honetan bereizgarri
nagusia etorkizuneko gogoeta egingarri diren ekintza, programa
eta egitasmo konkretuetara jaisteko ahalegina izan zen.
Etorkizuneko herria diseinatzerakoan, desio litzatekeen herri
“ideala” “marrazteaz gain” hara iristeko bide zehatzari buruz
eztabaidatzea izan zen ekarpen handienetako bat. Izan ere,
konkretura eta errealitatera jaisteko ariketa horretan, ageriago egin
ziren zailtasunak eta aukerak, eta horrek herritarrak kontzienteago
egin zitezen lagundu zuen. Horregatik, oro har, oso esperientzia
interesgarria eta emankorra izan zen.
Parte hartzearen aldetik, oso esanguratsua izan zen partaide
kopurua eta parte-hartzearen maila. Betiere elkarteak herritar
gehiago erakarri nahi izan bazuen ere, Zerainen oraindik bizi den
gatazka egoerak eta azken urteotan egindako prozesu ugarik
sortutako neke puntuak jende bat atzeratu egin zuten. Hala ere,
esanguratsua izan zen herriko etxeen %50 baino gehiagotara iritsi
baitzen elkartea eta guztira biztanleen %40k baino gehiagok parte
hartu baitzuen.

Emaitzei dagokionez, bi mailatakoak egon ziren:
- Prozesuan zehar landutako edukien lan-dokumentuak
- Herriaren etorkizunerako bide-orri konkretua
Horrez gain, hautemangarriak ez diren emaitzetan egon zen
fruitu garrantzitsuena: parte hartu zuten pertsonek jaso zuten
formazioan, bizi izan zuten ikasketa prozesuan eta herriaren
etorkizuna elkarrekin diseinatzen eta deliberatzen saiatzeak
berezko duen balio demokratikoan, hain zuzen ere.
Gauzak horrela, laugarren fase honetako lorpenak ondorengoak
izan ziren:
- Etorkizuneko herriaren ardatz nagusiak diseinatzea.
- Etorkizunerako irudikatutako herrira iristeko bide nagusiak
konkretatzea.
- Adostasun eta desadostasun nagusiak non dauden
azaleratzea.
- Parte hartu dutenek ikasketa prozesu bat edukitzea.
- Parte hartzeko kultura demokratikoan sakontzeko beste urrats
bat ematea.
Era berean, ez zen nahi bezain bide-orri xehatu eta landua adostea
lortu, ezta herriko gatazka gainditzea ere (nahiz eta horretarako
bidean ere ekarpena izan zen prozesua).

Hori guztia lortzeko, metodologia ezberdinak uztartu ziren
prozesuan. Alde batetik, prozesuaren dinamizazioa eta landalana Gaia ikerketa etxeak egin zuen, horretarako metodologia
kualitatiboak eta kuantitatiboak uztartuz. Bestetik, azken
dokumentuen lanketa Lanki ikertegiak egin zuen, aurreko urteko
prozesuko ezagutzatik abiatuta, eta oinarri akademiko-teorikoak
ezarrita. Azkenik, formazioari dagokionez, iazko esperientziako
bidetik, Cialt-eko profesionalak arduratu ziren.
Gauzak horrela, parte-hartze prozesu oro bezala, bide guztia
ikasketa prozesu bat izan zen orokorrean. Aurreko urteetako
esperientzia eta ikasketa eduki arren, elkarteak gauza berriak
ikasi zituen. Kasu honetan, batez ere bi arlotan egon ziren ikasketa
nagusiak. Alde batetik, irudikatutakoa gauza konkretuetara jaisteko
ahaleginean, errealitateko zailtasunei eta oztopoei buruzko
kontzientzia hartze handia egon zen eta bestetik, deliberazio
kolektiborako teknika eta kulturan sakontzeko aukera egon zenez,
ikasketa egon zen arlo horretan ere.
Hurrengo prozesuetan
ondorengoak dira:

kontuan

hartu

beharrekoak,

aldiz,

- Prozesuaren diseinuan eta planteamenduan bertan ere,
herritar ezberdinekin gehiago lantzea ideia, gero haien
inplikazio handiagoa bilatzeko.
- Egitasmo edo ekintza konkretuak elkarrekin diseinatzeko eta
adosteko teknika metodologikoetan gehiago sakontzea eta
ikastea.
- Saio gehiegiko prozesuak ez planteatzea, jendea ez gehiegi
nekatzeko eta aspertzeko.

Edozein kasutan, helburuak neurri handian bete egin ziren; bai
helburu nagusiak zein zehatzak. 2030eko Zerain irudikatu eta
diseinatu zen, eta hara iristeko bideak ere landu ziren. Era berean,
adin eta mota guztietako herritarrak inplikatu ziren; gogoetarako
eta deliberazio kolektiborako formazioa eta teknikak eman
ziren;herritarrak etorkizunaren protagonista sentitzea landu
zen; parte hartzeko kulturan sakontzen jarraitu zen eta Zeraingo
gobernantza eredu parte hartzailea sendotu zen.
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ELKARRIZKETA
Zein esparrutan lan egiten du zuen elkarteak? Zein helbururekin
sortu eta lan egiten du? Zein izan da zuen bilakaera?

Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da partehartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?

Gure elkarteak “kultur elkarte” izaera juridikoa du eta herri txikien
garapenerako ekintzak, gogoetak, proiektuak eta esperientziak
bultzatzen lan egiten du. Landa eremuko herri txikien etorkizuneko
erronkei erantzuteko gizarte zibiletik eta elkarlanean sortutako
elkartea da. Sortu zenetik (2015ean), elkartea kokatzen den herriko
(Zerain) kultur ekintzak, eskualde, Gipuzkoa eta Euskal Herri
mailako bestelako ekimen berritzaile batzuekin konbinatzen ditu.

Kasu honetan, aurreko urteetako esperientzietan ikasitakotik
abiatuta, eta epe ertaineko (2030) Zerainen etorkizuneko bide
nagusiak (ekintzak, proiektuak, norabidea) herritarren parte hartzeko
prozesu batekin definitu nahian martxan jarri zen prozesua.

Herritarren parte-hartze zuzenari gero eta leku gehiago
ematen diete erakundeek. Herritarren parte-hartzea sustatzea
garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?
Oro har garrantzitsua dela uste dugu, demokrazia bera
indartzeko eta amankomunean dugun hori (esparru publikoa)
egoki kudeatzeko balio dezakeelako. Gure kasuan, herri
txikien kasuan, garrantzitsua ez ezik, beharrezkoa ere badela
konbentzituta gaude; izan ere, herritarren ardura eta aukera ere
bada beraiei dagokien esparru komunitarioan gertatzen dena,
eta bertan parte hartzea ezinbestekoa da komunitatearentzat eta
onuragarria herritarrarentzat.

Noiztik egiten dituzue parte-hartze ekimenak zuen elkartean?
Zein bilakaera izan dute?
Gure elkartea sortu zen gure herrian, Zerainen, auzolanetik
elikatuta eta garatuta zegoen parte hartzeko kulturari jarraituz eta
berau indartu nahian. Hortaz, elkartearen ADNan dago herritarren
partaidetza oinarri duen funtzionatzeko modua eta parte hartze
hori indartzeko nahia. Elkarte gisa, 2015etik bertatik sustatu ditugu
parte hartze prozesu sistematiko eta formalak, herriko nahiz
eskualdeko erronka ezberdinak lantzeko (gatazkak, etorkizuneko
bideak, ikerketak, esperimentaziorako proiektuak, etab.).
Baina horrez gain, egiten dugun guztia elkarlanean egiteaz gain,
neurri handi batean espazio publikoan herritarrak elkartu eta
komunitate bizitzan parte hartzera bideratuta dago.

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu
al duzue bidean?
Prozesua aurreko urteetako esperientziatik abiatuta diseinatu
da, kanpoko teknikari eta profesionalen laguntzaz. Elkarteak
helburuak eta oro har prozesuarekin nora iritsi nahiko lukeen
planteatu du, eta ondoren, metodologia horretan aditu diren
kanpo profesionalek diseinatu dute. Bidean sortutako baldintzek
eta ikasitakoak, hasierako bide-orria zertxobait aldatzera eraman
du hainbat kontutan. Zailtasun nagusiak herrian oraindik bizi
dugun gatazka giroa eta azken urteotan bultzatu izan ditugun
parte hartze prozesuen ondoriozko herritar batzuen neke puntua
izan dira.

Zer moduz joan da prozesua parte-hartzaile kopuruaren eta
helburuen betetze-mailaren aldetik?
Oro har prozesuak eman duenarekin gustura gaude, oso
aberasgarria izan delako. Halakoetan beti nahi izaten da gehiago
zehaztea irten diren edukietan edo urrutiago iristea. Baina hasieran
jarritako helburu orokor denak eta helburu konkretu ia guztiak bete
dira. Eta parte hartzea altua izan da (herritarren % 40 inguruk parte
hartu du modu batean edo bestean). Hortaz, prozesuak eman
duenarekin pozik gaude.

ZerainLab
Talde argazkia

hausnarketa bat egitea herri txikietan, eta zehazki landa eremuetan,
zein berariazko behar egon daitezkeen eta hori kontuan hartuta
egokitzea erakundeen lana ere. Alegia, herri txikien errealitateetako
parte hartze beharretara egokitzeko egon daitezkeen erronkei
buruz gogoeta bat egitea interesgarria litzatekeela uste dugu.

Nola baloratzen duzu GFAko Partaidetza Zuzendaritzarekin
izandako elkarlana? Hobekuntza proposamenik baduzu?
Oro har balorazioa oso ona da. Beti gauzak errazteko ahalegina
egon da eta hanka sartzeetan ulermena. Eskertzekoa da gurea
bezalako elkarte batentzat, profesionalizatu gabea eta denok
boluntarioki lan egiten duguna, Erakunde Publikoan gauzak
errazteko prest dagoen jendea eta jarrera topatzea. Horregatik,
eskerrik asko egiten duzuen lanagatik.

Zuen esperientzian oinarrituta iradokizunik egingo zenieke
erakundeei parte-hartzearen inguruan?
Iruditzen zaigu, orokorrean parte hartze prozesuez hitz egiten
bada ere, eskala ezberdinetan ahalik eta egokien eta eraginkorren
bultzatu ahal izateko halako prozesuak, egokia litzatekeela
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