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4

Sarrera
2012an Herritarrekin Sarea jarri genuen abian, Gipuzkoan herritarren parte-hartzea areagotzeko, bideratzeko,
bultzatzeko…, eta sare horretan aritu gara lanean 2013. urtean ere. Urtearen amaierara iritsirik, baloratu dugu
une egokia dela egindakoa errepasatzeko, baloratzeko eta 2014an egin beharrekoak identifikatzeko, hau da,
etorkizunean zer egin eta nola.
2013. urtea oparoa izan da Sarearentzat, batez ere sendotzen ari garelako elkarrekin dauzkagun loturak eta elkarlana, eta pixkanaka gero eta nabarmenago eta agerian geratzen ari delako parte-hartzearen alorrean egiten
ari garen lana, bai proiektuen kopuruan, baita lantzen diren gaietan edo arloetan ere. Aurten, gainera, Sareak
kanpora begirako proiekzio handiagoa izan du eta hori batez ere islatu zen ekainean egin ziren Herritarrekin
jardunaldietan.
Sarea denon artean ari gara ehuntzen, elkarlanean, eta gipuzkoarron parte-hartzea areagotzeko bidean aurrera goaz. Hemendik, zorionak eta eskerrak eman nahi dizkizuet era batera edo bestera sarekide izan zareten
guztioi; oraindik inoiz parte hartu ez duten herriei dagokienez, bereziki gonbidatu nahi ditut etorkizunean parte
hartzera.
Amaitzeko, denon izenean, gure eskerrik beroenak Beasaingo Udalari, Jardunaldia Igartza Jauregian egiteko
emandako erraztasun eta baliabide guztiengatik.
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1. Saioaren helburuak
Hauek izan ziren Jardunaldiaren bidez lortu nahi genituen helburuak:
HELBURU OROKORRA
Parte Hartzeko Sareak 2013an egindako lana baloratzea eta 2014rako helburuak eta ildoak identifikatzea
guztion artean.
HELBURU ZEHATZAK
‣‣ Era batera edo bestera Sarean lanean aritu direnak edo ekimenen batean parte hartu dutenak kohesionatzea, bateratzea.
‣‣ 2013an ekimenetan bakarka edo esparru jakin batean parte hartu duten guztiak elkartzea gune berean,
berriz ere elkarrekin jarduteko eta Sarean, oro har, eta parte-hartzearen inguruan, bereziki, Gipuzkoan egindakoaz jabetzea.
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2. Planteamendu metodologikoa
Jardunaldiaren asmoetako bat zen Sarean ibilitako ahalik eta jende gehien elkartzea 2013an egindakoa baloratzeko eta 2014rako asmoez hitz egiteko. Horretarako, ostiral arratsaldea aukeratu genuen. Halaber, garbi
genuen hasieratik egindakoaren balorazioa eta etorkizunerako asmoak erabat lotuta zeudela eta komeni zela
elkarren segidan, bilera berean, lantzea.
Azaroaren 29an, ostiral arratsaldean, izango zela erabaki ondoren, jardunaldian zer eta nola egingo genuen
zehazten hasi ginen, zein izango zen planteamendua.
Hona hemen egindakoa, laburbilduta:
1.

Harrera, erregistroa: iritsi ahala, ongi etorria eman eta erregistratu egin genituen, ohi bezala.

2. Sarrera eta hitzaldia: foru-zuzendariak ongi etorria eman eta jardunaldia kokatu zuen, zer asmo geneuzkan eta arratsaldean zehar zer egingo genuen. Ondoren, Juan Car Giles aurkeztu zuen eta 40 minutuan
Peruko herri-mugimenduen inguruan dagoen esperientzia entzuteko aukera izan genuen, eta galderak egiteko aukera ere izan zen.
3.

Girotzea: girotzeko, lau puntu kardinalen dinamika egin genuen.

4. 2013an egindakoa: ikuspegi orokorra izateko, urtean sarean egindakoa taula baten eman genien, 5
minutuan irakurtzeko. Ondoren, argazki batzuen bidez, urteak emandakoa ikusteko aukera ere izan genuen.
5. 2013an egindakoa baloratzea: diaporama ikusi ondoren, parte-hartzaileek nahikoa informazioa bazeukaten balorazio orokorragoa egiteko. Horrela, hirunaka, normalean elkarrekin egoten ez direnak elkartu genituen eta 15 minutuko tartean urteko balorazioa eta hausnarketa egin zuten eta titular batean laburtzeko
eskatu genien. Ondoren, plenarioan, titularra irakurri eta talde osoko balorazioa egin genuen.
6. KATEA: aurrera jarraitzeko, Katearen prozedura gogoratu genuen eta zeinek jarraituko zuten eta zeinek
ez aipatu genuen. Jarraituko ez dutenen ordezkoak izendatu genituen, lehenengo eskualdeka banatuta eta
gero herri txikien taldea elkartua
7. 2014rako plangintza: baloraziotik abiatuta, bakoitzari bi koloretako txartelak banatu genizkien; horrela, berdean 2013. urtean herrian egindako ekintzak jartzeko eta laranjan datorren urtean egiteko asmoak
idazteko esan genien. Idatzitako txartel guztiak ondorengo multzo hauetan sailkatu genituen: parte hartzeko
sistema, auzolana, herri-kontsultak, parte hartzeko aurrekontuak eta politika publikoak garatzeko egitasmoak parte hartzearen bidez. Sailkapena egin ondoren, irakurketa orokorra egin genuen eta lau taldetan
banatuta ondorengo galderari erantzun zioten: datorren urteari begira martxan jarri nahi ditugun egitasmoetarako, sareak dituen tresnekin zertan lagundu dezake? (trebakuntza, kanpoko elkartrukea, webgunea, tamainako lantaldeak, berariazko lantaldeak, diru-laguntzak…). Amaitzeko, bakoitzak egindako hausnarketa
talde handian azaldu zuen.
8.

Balorazioa: amaitzeko, saioa baloratu genuen.

Jardunaldiak balio behar zuen, halaber, harreman pertsonalak egiteko edo estutzeko, eta horretarako guneak
aurreikusi genituen saioan zehar: lantalde txikiak, hasi aurretik kafea eta pastak elkarrekin, talde txikietan
pastak jatea…

7

3. Saioak emandakoa
3.1 Saioko hainbat datu
Eguna: 2013-11-29, ostirala
Lekua: Beasain, Igartza Jauregia
Ordutegia: 16:00-20:00
Deituak: Gipuzkoako udaletako parte hartzeko arduradun politiko, teknikari eta laguntzaileak
Gaiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sarrera
Hitzaldia
2013an egindakoa
2013an egindakoaren balorazioa
KATEA
2013ko plangintza
Saioaren balorazioa

Izen-abizenak

Herria

Ardura

Sexua

1.

Arantza Aburuza

Aduna

Zinegotzia

E

2.

Gregorio Iraola

Albiztur

Alkatea

G

3.

Unai Iraola

Alegia

Alkatea

G

4.

Inma Beristain

Antzuola

Alkatea

E

5.

Idoia Ramirez

Antzuola

Laguntzailea

E

6.

Axier Mujika

Arama

Alkatea

G

7.

Alaine Goikoetxea

Arama

Zinegotzia

E

8.

Pilar Legarra

Asteasu

Alkatea

E

9.

Zezilia Herrador

Beasain

Zinegotzia

E

10.

Amaia Azkue

Berastegi

Zinegotzia

E

11.

Aritz Mujika

Berastegi

Alkatea

G

12.

Nagore Narbaiza

Bergara

Teknikaria

E

13.

Amaia Agirreolea

Donostia

Teknikaria

E

14.

Luis Intxauspe

Hernani

Alkatea

G

15.

Mertxe Gomez

Hernani

Teknikaria

E

16.

Larraitz Sarobe

Lasarte-Oria

Teknikaria

E

17.

Alaitz Mendizabal

Lasarte-Oria

Zinegotzia

E

18.

Iñaki Ugalde

Mutiloa

Alkatea

G

19.

Zigor Goikoetxea

Oiartzun

Zinegotzia

G

20.

Gorka Egia

Orendain

Alkatea

G

21.

Oihane Oronoz

Pasaia

Zinegotzia

E
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22.

Axier Alustiza

Segura

Zinegotzia

G

23.

Garikoitz Lekuona

Tolosa

Teknikaria

G

24.

Garbiñe Mendizabal

Tolosaldea

Teknikaria

E

25.

Jon Altolagirre

Urretxu

Zinegotzia

G

26.

Josu Portu

Usurbil

Zinegotzia

G

27.

Arantzazu Muñoa

Zerain

Zinegotzia

E

28.

Nerea Lizarraga

Zizurkil

Zinegotzia

E

29.

Maitane Agirre

Zumaia

Zinegotzia

E

30.

Juan Car Giles

Hizlaria

G

31.

Arantza Ruiz de Larrinaga

GFA

E

32.

Imanol Azkue

Bideratzailea

G

33.

Agurtzane Loidi

Bideratzailea

E

Herriak guztira: 24.
Antzuola, Arama, Berastegi, Hernani, Lasarte-Oria: 2 lagun bakoitzetik.
Herri bat (Berastegi) berria zen, Sarea eratzeko prozesuan edo aurreko topaketetan parte hartu gabea.
Pertsonak: 29+4 -> 33
Emakumeak: 19
Gizonak: 14
Ardurak
Zinegotziak: 15
Alkateak: 7
Teknikariak: 4
Herritarrak: 1

3.2 Harrera eta ongi etorria
Foru Aldundiko Parte Hartzeko zuzendariak ongi etorria eman eta gaurko saioa kokatu du: helburuak, asmoak,
eguneko gaiak eta denboraren banaketa… Ondoren, hizlaria aurkeztu du.

3.3 Hitzaldia
Juan Carlos Giles PDTGko (Programa Democracia y Transformación Global) kidea da eta Perun herri-mugimenduen inguruan dagoen esperientzia kontatu du.
(Egiten dutenaren berri izateko, ikus webgune hau: www.democraciaglobal.org)
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3.4 Sarrera eta girotzeko ariketa
Ondoren, girotzeko, lau puntu kardinalen dinamika egin dugu. Lau taldetan banatu gara eta talde bakoitzak gelaren puntu baten jarri da, lau puntu kardinalak hartuz eta dinamizatzaileak emandako aginduak betetzen joan
dira taldeak:
‣‣ Begiak zabalik, gela alde batetik bestera gurutzatu dute.
‣‣ Begiak itxita, gela zeharkatu eta norbaitekin topo eginez gero, ohituraren arabera agurtu eta aurrera jarraitu.
‣‣ Begiak itxita, gela gurutzatu eta norbaitekin topo eginez gero, buelta osoa eman eta aurrera jarraitu beste
aldera.
‣‣ Begiak itxita, gela gurutzatu eta topo eginez gero, nor den ezagutu.
‣‣ Azkena, begiak itxita, gela gurutzatu eta topo eginez gero, besarkatu eta segi aurrera.
Ondoren, plenarioan eta ohi bezala biribilean eserita, hauek komentatu dira:
‣‣ Buelta hartutakoan, gaizki joan gara batzuk, beste norabide batean.
‣‣ Alde handia dago begiak itxita edo irekita egin.
‣‣ Denok ez gara ailegatu joan behar genuen lekura.
‣‣ Intseguritate handia sentitu dugu.
‣‣ Batzuen estrategia izan da azkar mugitzea; beste batzuena, berriz, azkena ibiltzea; baten bat korrika ere ibili
da.
‣‣ Nahikoa segurolak gara, segurtasuna gustatzen zaigu.
‣‣ Udaletan jolas-puntu hori falta zaigu, dena oso serioa da.
‣‣ Gure eremutik edo kontrolatzen dugunetik ateratzen garenean beste estrategia batzuk erabili behar ditugu.
‣‣ Ariketa egitean lehenengo urtearekin akordatu naiz. Denborarekin eta eskarmentuarekin orain hobeto gabiltza.
‣‣ Egiten ditugu gauzetako batzuk begiak itxita egiten ditugu, nahikoa itsuan.
‣‣ Abiatu aurretik, bai imajinatzen genuen zer topa genezakeen bidean, identifikatzeko.
‣‣ Gustura besarkatu gara, inoiz ez dugu elkar besarkatzen eta gustura egiten da.
‣‣ …

3.5 2013an egindakoa
Hasieran, urtean egindakoak taula baten banatu diegu eta bakarka 5 minutu hartu dugu irakurtzeko. Ondoren,
diaporamaren bidez, urtea irudietan ikusi dugu.
Laburpena:
‣‣ Topaketa bat, tamainako lantaldeek landutakoa aurkezteko (Hernanin)
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‣‣ Herritarrekin jardunaldia
‣‣ KATEA
‣‣ Webguneko saioak
‣‣ Tamainako lantaldeak: 3 tamainakoak
‣‣ Diru-laguntzak
‣‣ Liburua

IZENA

1

2

LABURPENA

Hernaniko
topaketa (parte
hartzeko
sistemak)

Herritarrekin Sareak antolatuta, Hernanin,
2013ko urtarrilean, tamainako taldeetan landutako parte hartzeko sistemak ezagutzeko, konpartitzeko eta osatzeko helburuarekin bigarren
Topaketa egin genuen.
Bertan, hasteko, Oscar Rebolloren hitzaldia
izan genuen, eta, ondoren, taldez talde bakoitzak bere lana aurkeztu zuen modu sortzailean.
Gero, talde-lana egin genuen tamainako taldeen 2013ko asmoak aztertzeko. Bukatzeko,
osoko bilkura eta balorazioa.

Herritarrekin jardunaldia

Herritarrekin Sareak antolatuta, Kursaalen,
2013ko ekainean, bertako eta nazioarteko
esperientziak partekatzeko helburuarekin hirugarren Topaketa egin genuen, Herritarrekin
Topaketak.
Herritarrentzat, teknikarientzat, gizarte-eragileentzat eta hautetsientzat saio berezituak
antolatu ziren eta guztira ia 500 lagunek hartu
zuten parte. Bertan, Europa eta Latinoamerikako hainbat esperientzia ezagutzeko aukera izan
genuen, Alemaniakoak, Islandiakoak eta Ekuador, Venezuela eta Boliviakoak Marta Harneckerren eskutik, baita Donostia, Segura, Tolosa,
Oñati eta Eskoriatzako udalen eta Auzolan
elkartearen esperientziak ere. Talde-lana egin
zen eta denon artean saioz saio eraikuntza
kolektiboan eta Amets Arzallusen laguntzarekin
parte-hartzearen manifestua osatu genuen.

NOIZ

2013-02-01

2013-06-06,
07 eta 08

PARTE-HARTZAILEAK

Gipuzkoako udaletako alkate,
zinegotzi, parte hartzeko teknikari eta laguntzaileak. Herritarrekin
Sarean lanean ari diren teknikariak. Guztira 44 lagun (11 alkate
eta 22 zinegotzi, 1 laguntzaile eta
10 teknikari)

Euskal Herriko eta batez ere
Gipuzkoako udaletako alkate,
zinegotzi, parte hartzeko teknikari
eta laguntzaileak. Gizarte-eragileak, herritarrak. Guztira 484
lagun (105 ordezkari politiko, 100
herritar, 190 teknikari, 89 gizarte-eragile)
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Gipuzkoako eskualdeetako ordezkariak (bakoitzetik bat, gutxienez),
herri txikietako ordezkari bat,
Donostiako ordezkari bat, GFAko
Parte Hartzeko zuzendaria, aholkularitzako teknikaria(k).

Katea Gipuzkoako Parte hartzeko Sarearen
eragile eta motorra da. 2012ko martxoaren
amaieratik martxan da.

3

Katea

Urtebeteko ibilbidea egin ondoren, taldeari dagokion prozedura zehazteko beharra antzeman
zuen taldeak. Honakoa da zehaztutakoa: Katearen funtzioak, osaera, ordezkarien konpromisoak eta ordezkariak hautatzeko edo berresteko modua. Urte hasieratik hona, bi hilabetean
behin elkartu da Katea eta 5 bilera egin ditu
eta aipatutako prozedura lantzeaz gain, plangintza aurrera eramateko antolaketa-irizpideak
zehaztu ditugu taldean, antolaketa-lanak egin
ditugu, eskualdetako ordezkariak eskualdeko udalak informatu ditugu (esate baterako,
webguneko trebakuntza-saioekin) eta kanpora
begirako komunikazioaren irizpideak zehaztu
ditugu (Herritarrekin jardunaldiko prentsaurrekoarenak, esate baterako).

2013an
zehar

Une honetan:
Eskualdetako ordezkariak: Buruntzaldetik, Lasarte-Oriako zinegotzia (Alaitz Mendizabal); Tolosaldetik, Garapen agentziako teknikaria
(Garbiñe Mendizabal); Goierritik,
Urretxuko zinegotzia (Jon Altolagirre); Urola Kostatik, Zumaiako
zinegotzia (Maitane Agirre); Debabarrenatik, Soraluzeko laguntzailea (Unai Larreategi); Debagoienatik, Eskoriatzako zinegotzia
(Igor Ezpeleta); eta Oarsoaldetik,
Lezoko zinegotzia (Mikel Arruti).
Herri txikietako ordezkaria: Albizturko alkatea (Gregorio Iraola).
Donostiako Udaletik: parte hartzeko teknikaria (Amaia Agirreolea)
GFAko parte hartzeko zuzendaria
(Arantza Ruiz de Larrinaga).
Nola Aholkularitzako teknikaria
(Agurtzane Loidi).

2013ko urtarril-otsailean tresna erabiltzen
ikasteko trebakuntza-saioak egin genituen.
Ikastaroak eskualdeka izan ziren, 8 saio guztira.
- Goierri: 1 saio
- Deba arroa: 1 saio
- Tolosaldea 3 saio
4

Webgunea
saioak

- Urola Kosta eta Urola: 1 saio
- Oarsoaldea eta Bidasoaldea: 1 saio
- Donostia eta Buruntzaldea: 1 saio
Trebakuntza osatzeko, saioetan egon ez zirenei
begira eta egon zirenei gogorarazteko hainbat
bideo grabatu dira tresna nola erabiltzen den
argitzeko. Webgunean bertan zintzilikatu dira.
Tresna elikatzeko lanean gara orain arte egindako esperientziak eta orain martxan daudenak gordetzeko.
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2013ko
urtarriletik
aurrera

Webgunearen inguruan 39 pertsona trebatu ziren 8 saiotan.

2013an, tamainaren arabera 3 talde osatu
ditugu, herri txikiak eta txiki-ertainak elkartuta,
hau da, 4.000 biztanle azpitik dituzten herri
guztiak. Herri ertainak 4.001-10.000 biztanle
artekoak dira eta handiak 10.000 biztanle baino gehiago dituztenak.
Otsailean Hernanin egindako topaketaren ondoren ekin diote lan-dinamikari taldeek, hirurak
martxan daude eta urte osoan lan egitea aurreikusten dute. Herri berriak etorri dira taldeetara. Lantzeko gaiak beraiek aukeratu dituzte
eta talde bakoitzak landutakoa sozializatzeko,
urtarrilean Sarearen laugarren topaketa egitea
aurreikusten dugu.

5

Tamainako
lantaldeak

Herri txikiak (4.000 biztanle arte)
Egindako saioak: 2, eta beste 3 saio falta dira.
Saio monografikoak egiten ari dira:

Herri txikiak
Guztira 52 herri dira, eta horietatik parte hartzen dute taldean
16k.

2013an
zehar

Ertainak
Guztira 17 herri dira, eta horietatik parte hartzen dute taldean
14k.

- Gazteen parte hartzea
Handiak
Guztira 20 herri dira, eta horietatik parte hartzen dute taldean
11k (17 pertsonak).

- Herri-batzarrak
- Auzolana
Herri ertainak (4.001 eta 10.000 biztanle
artean)
Egindako saioak: 2, eta beste 2 saio falta dira.
Parte hartzeko diskurtsoa lantzen ari dira.
Herri handiak (10.000 biztanletik gora)
Egindako saioak: 3, eta 2 falta dira.
Funtzionamendu zein harremanen arloan
sakontzea, irizpide-proposamen-egitasmo posibleak lantzeko.
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Diru-laguntzak

2013an, diru-laguntzetan egokitzapen batzuk
egin genituen udalekin egindako balorazioaren ondorioz. Udal bakoitzak egin ahal izango
zituen eskaerak bira mugatu genituen, eta
lehentasuna eman genien udalek bultzatutako
herritarren partaidetzarako esperientzien ikuspegi orokorra eta integrala sustatzen zituzten
esperientziei. Diru-laguntzaren kopurua herrien
tamainaren arabera zehaztu genuen: herri txikiek kopuru txikiagoa baina laguntzaren ehuneko handiagoarekin; herri handiek, aldiz, kopuru
handiagoa eta proiektuaren % 50 gehienez.
Deialdi bakarra izan da 2013an, otsailaren
12an jarri zen martxan eta 3 hilabete geroago,
maiatzaren 24an, ebazpena argitaratu zen. 56
udalek egindako 75 eskaera jaso ziren.
64 prozesu diruz lagundu ditugu, 436.614 eurorekin.
55 udalek jaso dute banakako diru-laguntza,
guztira 64 prozesu egiteko. Taldeko 5 eskaera egon dira eta 3 onartu ditugu. Guztira 67
prozesu.

2013ko
otsaila
maiatza

13

7

14

Liburua

Maiatzetik aurrera, liburua lantzen ari gara
Gipuzkoan azken bi urteotan egin diren parte
hartzeko esperientziak jasotzeko eta egindako
lanari behar bezalako balioa emateko.
Herrietatik emandako informazioan oinarrituta
egongo da, eta eskualdeka antolatuta. Eskualde bakoitzean, herrietan egindako proiektuak
azalduko dira: 61 herri, 137 proiektu, 22 motatakoak… 300 orrialde inguru izango dituen
liburuan.

2013ko
maitza
2013ko
iraila

Azken bi urteotan Gipuzkoan
parte hartzeko esperientziak egin
dituzten herriak

3.6 2013an egindakoaren balorazioa
Ondoren, parte-hartzaileak hirunaka elkartu dira eta ikusitakoa eta irakurritakoa komentatu dute emandako
galdera-bateriari jarraituz. Taldean idazkari bat izendatzeko eskatu diegu, taldean esandakoa jasotzeko, eta,
azkenik, hausnarketa titular edo esaldi batean laburbiltzeko.
Taldeetan esandakoak eta titularra:

1. TALDEA:
- Nola baloratzen duzue 2013an Sarean orain arte egindako lana?
Orokorrean oso ondo, positiboki. Proiektu honen beharra ezinbestekotzat daukagu herrietan egin beharrekoak aurrera ateratzeko. Indartuta ateratzen gara saio hauetatik.
- Zenbateraino zaudete gustura Sarearekin?
Ilargiraino eta buelta.
- Azpimarratu bi alderdi, bat bereziki gustatu zaizuena eta bestea gustatu ez zaizuena edo hobetzeko
*Bereziki gustatu zaigu: giroa, jendearen prestutasuna klabea, hasiera.
*Ez zaigu bereziki gustatu: hasierako bonbardeo edo saturazioa ondo kudeatu da. Web-orria elikatzea
falta da.
- Nolakoa da zuen udal edo erakundearen inplikazioa Sarean? Nola baloratzen duzue?
Ahal duguna egiten dugu. Parte-hartze altua egon da hasieratik, hasi zirenetik. Eskualdeko prozesuak
hasten dira, herrietakoak eraman dira aurrera. Falta botatzen da gainontzeko udaleko taldekideen inplikazioa.
- Balorazio orokorra: 8.
Titularra: DENON ARTEAN ARI GARA ETA LORTUKO DUGU!

2. TALDEA:
- Nola baloratzen duzue 2013an Sarean orain arte egindako lana?
Bilera eta gune eraginkorrak. Tamainako lantaldeena oso ondo baloratzen dugu.
- Zenbateraino zaudete gustura Sarearekin?
Balorazio positiboa egiten dugu. Beste errealitate batzuk ezagutzeko oso ona, elkarreragina.
- Azpimarratu bi alderdi, bat bereziki gustatu zaizuena eta bestea gustatu ez zaizuena edo hobetzeko
*Bereziki gustatu zaigu: Herritarrekin jardunaldia, tamainako lantaldeak.
*Ez zaigu bereziki gustatu: webguneak arazoak sortzen ditu, lan neketsua.
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- Nolakoa da zuen udal edo erakundearen inplikazioa Sarean? Nola baloratzen duzue?
Orokorrean ona.
- Balorazio orokorra: ona. Maila politiko eta teknikoan hobetzeko duguna: herritarren parte-hartzea sustatzeko bitartekoak.
Titularra: ELKARLANAK ETA ELKARREZAGUTZAK ADRENALINA-TXUTEA DAKAR

3. TALDEA:
- Nola baloratzen duzue 2013an Sarean orain arte egindako lana?
Lana ondo baloratzen da eta zegoen behar bati erantzuten zaiola iruditzen zaigu.
- Zenbateraino zaudete gustura Sarearekin?
Gustura eskaintzen dituen aukerekin, baina zalantzak ezaugarrietan.
- Azpimarratu bi alderdi, bat bereziki gustatu zaizuena eta bestea gustatu ez zaizuena edo hobetzeko
* Bereziki gustatu zaigu: elkargunea eta metodologia berriak bizitzeko aukera.
* Ez zaigu bereziki gustatu: errealitate eta erritmoen arteko talka.
- Nolakoa da zuen udal edo erakundearen inplikazioa Sarean? Nola baloratzen duzue?
Tolosa: inplikazio aktiboa. Egokia.
Donostia: inplikazio aktiboa. Egokia.
Antzuola: Parte-hartze aktiboa. Ona.
Pasaia: Nahi baino eskasagoa.
Alegia: Nahi baino eskasagoa. Hobetu behar.
- Balorazio orokorra: Ondo! Baina…
Titularra: IZENA BAT. IZANA BESTE BAT?

4. TALDEA:
- Nola baloratzen duzue 2013an Sarean orain arte egindako lana?
Denboran hobeto banatu dira ekimenak 2013an. Tamainako lantaldeetan lan egiteko erosotasuna.
Webgunea urrun sentitzen da, formazio-saioan gustura parte hartu genuen, baina ondoren jarraipenik
ez diogu eman herrietan. Konpromisoa herrien eskuetan dago eta ez da denbora hartu elikatzeko.
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Tamainako lantaldeetan eta abar batzuek 2012an baino gutxiago hartu dute parte. Sentsazioa ez dugula lortzen jendea kontagiatzea. Parte-hartzeak duen garrantzia helaraztea lortzen dugunean, orduan
lortuko da kutsatze-efektua.
- Zenbateraino zaudete gustura Sarearekin?
Dinamikarekin jarraitzeko ezinbestekoa, ezinbestekoa delako egiten duguna aztertzen joatea gure herrian nahi dugun parte hartzeko eredua lortze bidean.
- Azpimarratu bi alderdi, bat bereziki gustatu zaizuena eta bestea gustatu ez zaizuena edo hobetzeko
*Bereziki gustatu zaigu: tamainako lantaldeen dinamika eta horren ondorengo topaketa. Kursaaleko
topaketak: kanpoko esperientziak ikasi eta konpartitzeko aukera.
*Ez zaigu bereziki gustatu: webgunearen jarraipena, elikatzeko modua herriek ez dugu asmatu elikatzen.
- Nolakoa da zuen udal edo erakundearen inplikazioa Sarean? Nola baloratzen duzue?
Berastegi: inplikazio urria, egunerokotasunagatik ezinezkoa izan delako.
Mutiloa: handia, nahiz eta 2013an intentsitatea pixka bat jaitsi den.
Lasarte-Oria: inplikazio handia ordezkari politiko eta teknikoen aldetik.
Arama: gainontzeko herrietan ez bezala, zinegotzi ezberdinek hartu dute parte saioetan (saio bakoitzean zinegotzi ezberdina). Beraz, inplikazio handia.
Zumaia: handia, nahiz eta 2013an txikiagoa ezintasunagatik.
- Balorazio orokorra: zailtasunak udaleko gainontzeko ordezkariak kutsatzeko. Ezinbestekoa dinamika
hauekin jarraitzea, parte-hartzea nolakoa izatea nahi dugun pentsatzen/hausnartzen/eztabaidatzen
jarraitzeko.
- Besterik? Formazioa ezinbestekoa da (esperientziak ezagutzen jarraitzea). Saio teorikoez gain, hau
praktikan nola jarri nahi dugun eztabaidatzen jarraitzea ezinbestekoa.
Titularra: HERRIA ERROTIK NOLA ERAIKI PENTSATZEN ETA EGITEN ARI GARA

5. TALDEA:
- Nola baloratzen duzue 2013an Sarean orain arte egindako lana?
Kursaaleko jardunaldiak oso positiboak. Errepikatu beharrekoa, agian, formatu txikiagoan. Gauzak egin
dira. Zalantza: hasierako ilusioa galdu da? Nekea… Webgunea nola eraman den ez zaigu gustatu. Formazio-saioa oso txarra. Oso konplikatua da. Herrien tamainaren araberako taldeen funtzionamendua
oso ona.
- Zenbateraino zaudete gustura Sarearekin?
Mantentzearen alde. Tamainaren araberako taldeetako gaiak udalek planteatu dituzte.
- Azpimarratu bi alderdi, bat bereziki gustatu zaizuena eta bestea gustatu ez zaizuena edo hobetzeko
*Bereziki gustatu zaigu: tamainaren araberako taldeak.
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*Ez zaigu bereziki gustatu: web-orria nola bideratu den (formazioa, erabilpena…).
- Nolakoa da zuen udal edo erakundearen inplikazioa Sarean? Nola baloratzen duzue?
Ahal den neurrikoa. Beti berdina etorri beharrean positiboa da kide berriek ere parte hartzea.
- Balorazio orokorra: Positiboa. Ordezkari politikoak heldu ezinik.
Besterik? Gai monografikoak planteatzea ondo legoke. Udal-taldean konplikatua da parte-hartzeari
buruz hitz egitea. Kateako ordezkariek zein puntutaraino ordezkatzen dituzte eskualdeko herriak? Nola
bermatu trasbasea?
Titularra: PARTE-HARTZEARI HELDU EZINIK

6. TALDEA:
- Nola baloratzen duzue 2013an Sarean orain arte egindako lana?
Beharrezkoa, lan honetan hasteko aurrerapausoa da.
- Zenbateraino zaudete gustura Sarearekin?
Izandako espektatibak ez dira bete. Tamainaren araberako taldeak oso egoki eta positiboak dira.
- Azpimarratu bi alderdi, bat bereziki gustatu zaizuena eta bestea gustatu ez zaizuena edo hobetzeko
*Bereziki gustatu zaigu: tamainaren araberako taldeak. Elkarren arteko batzea.
*Ez zaigu bereziki gustatu: webguneko saioa. Ez lortzea formula magikoa. Espektatiba altuak.
- Nolakoa da zuen udal edo erakundearen inplikazioa Sarean? Nola baloratzen duzue?
Nahiko ona, erabatekoa eta ertaina
- Balorazio orokorra: beharrezkoa, ona eta landu behar dena.
- Besterik? Hurrengorako, eskualde eta bailaraka antolatu beharko litzateke. Bailaraka baina tamaina
antzerako herriekin. Gai ezberdinak izanik interesaren arabera aukera eman batean edo bestean parte
hartzeko.
Titularra: UMEA. Sarea jaio da, hazi eta heztea falta da orain. Heldutasuna falta zaio.

Titular guztiak irakurri ondoren talde handian ondorengoak aipatu dira:
‣‣ Denon artean egin nahi dugu, baina gero erabaki batzuk egun batetik bestera hartu behar dira. Zeintzuk dira
marra gorriak eta zeintzuk erabaki behar diren denon artean zehaztu beharko lirateke. Bukaera urruti gelditzen
da gero eta gehiago sakondu nahi dugulako gero eta gehiago egin nahi dugulako.
‣‣ Batzuetan gai honetan murgiltzeko beldurra, dedikazioa eskaini behar zaiolako eta hori oso zaila da.
‣‣ Formazioa ere garrantzitsua da, gauza batzuk saretik ikasi ditugu (bilerak nola egin, zein helbururekin, bideratzerakoan zer hartu kontuan…)
‣‣ Titularrei begira, hiru oso positiboak dira, beste batek zalantza planteatzen du eta besteak errealitatea adie-
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razten dutenak: nahia baina ezina.
‣‣ Gure kasua desberdina da. Udal-talde osoa oso kontzientziatua dago, formazioa ere jaso dugu eta gauzak herritarrekin egitea planteatu dugu, baina deialdiak egiterakoan jendea ez da etortzen, komunikazioan ere erabili
beharrekoak erabili arren. Hori oso frustrantea da. Herritarren formazioa ere behar da. Hondakinen gaiarekin
guztion etxeetara heltzea lortu dugu eta gai horrekin jendea etorri da, baina benetako parte-hartzea egon da?
Jendea hor kexatzera etorri da, baina zenbateraino elkarrekin eraikitzera?
‣‣ Gure kultura ez da parte hartzekoa, erosoak gara. Gizartea hezi behar dugu, kultura zabaldu, jendea erakartzen dugu zuzenean eragiten dion neurrian. Aurrekontuak denoi eragiten digu, baina ez zuzenean eta jendea ez
da etortzen.
‣‣ Kultura ez daukagula ados, parte hartzen duten neurrian ikasi ere egiten da. Hondakinen gaiarekin jendea
etorri da, baina ez du parte hartu, buila egin du.
‣‣ Parte-hartzearen ezjakintasuna daukagu.

Ondorio orokorrak:
‣‣ Orokorrean, Sareak 2013an egin duen lana ondo baloratu da, eta beharrezkoa ikusi dute Sarea, baina batzuek aipatu dute herrietan eta Sarearen dinamikari heltzeko zailtasunak dituztela.
‣‣ Sareak egindakoetatik gustukoenak hauek izan dira: tamainako lantaldeen lana, topaketak, giroa eta jendearen prestutasuna.
‣‣ Ondo baloratu ez dena, berriz, webgunea elikatzeko egindako formazioa eta webgunearen erabilpena.
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3.7 Katea
2012ko urtarrilean “Herritarrekin” izeneko Gipuzkoako Parte hartzeko Sarea sortzeko prozesua abiatu zen.
Prozesu horren azken tailerrean (Oñatin, 2012ko martxoan) Sarea bera nola egituratuko zen erabaki zen.
Hainbat lantaldetan banatu zen egitura, eta, hain zuzen ere, horietako bat da KATEA, koordinaziorako gunea
edo taldea.
Katea Gipuzkoako Parte hartzeko Sarearen eragile eta motorra da. 2012ko martxoaren amaieratik martxan
dago eta hauexek ditu funtzioak:
‣‣ Urte bakoitzeko plangintza definitzea.
‣‣ Plangintza aurrera eramateko antolaketa-irizpideak zehaztea.
‣‣ Antolaketa-lanak egitea.
‣‣ Eskualdeetako ordezkariek eskualdeko udalak informatzea.
‣‣ Kanpora begirako komunikazioaren irizpideak zehaztea.
Gipuzkoako udalerrien aniztasuna eta berezitasunak kontuan hartuta, Katea irizpide hauen arabera dago
osatuta: herrialdeko eskualde guztietako edo gehienetako ordezkariak egotea, biztanle-kopuru desberdinetako udalak (txikiak, ertainak eta handiak) ordezkatuta egotea eta ordezkariak gizonezkoak eta emakumezkoak
izatea.
Irizpide horiek kontuan hartuta, hauek dira kideak: eskualdeetako ordezkariak (bakoitzetik bat, gutxienez), herri
txikietako ordezkari bat, Donostiako ordezkari bat, GFAko Parte Hartzeko zuzendaria eta aholkularitzako teknikaria(k).
Kateako ordezkariak urtean behin aldatu edo berresten dira eta urte amaierako balorazioan/plenarioan egiten
dira aldaketak edo berresteak.
Tartean kargu-uzteak baldin badaude, eskualdeko beste norbaitek ordezkatzen du. Horretarako GFAko Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzatik mezu bat bidaltzen zaie eskualdeko udalei eta:
‣‣ prest azaltzen dena bakarra bada, hori izaten da ordezkaria.
‣‣ Bat baino gehiago prest badaude, KATEAk erabakitzen du horien artean ordezkaria nor izango den.
‣‣ Inor ez bada prest azaltzen, KATEAk berak egiten du proposamena.
KATEAko prozedura hori kontuan hartuta, 2013ko urte hasieran hainbat aldaketa egin ziren: Debagoieneko eta
Debabarreneko ordezkariak aldatu ziren (Eskoriatzako Igor Ezpeletak eta Soraluzeko Unai Larreategik hartu zuten ordezkaritza). Buruntzaldeko ordezkariak Oarsoaldea eta Bidasoaldea ere ordezkatzen zituen, baina lurralde handiegia zenez, Oarsoaldea eta Bidasoalderako beste ordezkari bat jartzea erabaki zen (Lezoko Mikel Arrutik hartu zuen bi eskualde horien ordezkaritza). Hiru kide horiek berriak zirenez, 2014ean mantentzea erabaki
zen eta gainontzeko kideei Parte Hartzeko Zuzendaritzatik mezu bat bidali zitzaien ordezkaritza mantentzea edo
uztea nahi zuten galdetzeko. Donostiako ordezkaria (Amaia Agirreolea), Goierriko ordezkaria (Jon Altolagirre)
eta Urola Kostako ordezkaria (Maitane Agirre) jarraitzeko prest azaldu ziren.
Aldaketak egin behar ziren eskualdeetako eta herri txikietako kideen artean eztabaidatu ondoren, kide hauek
hautatu ziren: herri txikietako ordezkaria, Alegiako Unai Iraola, Albizturgo Gregorio Iraolaren ordez; Buruntzaldetik, Usurbilgo Josu Portu, Lasarte-Oriako Alaitz Mendizabalen ordez; eta Tolosaldeko ordezkaria berretsi egin
zen eta Tolosaldeko Garapen Agentziako Garbiñe Mendizabalek jarraituko du.
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Beraz, KATEA honela osatu da:
Debagoiena: Igor Ezpeleta (Eskoriatza)
Debabarrena: Unai Larreategi (Soraluze)
Urola Kosta: Maitane Agirre(Zumaia)
Bidasoa: Mikel Arruti (Lezo)
Tolosaldea: Garbiñe Mendizabal (Tolosaldea)
Buruntzaldea: Josu Portu (Usurbil)
Donostia: Amaia Agirreolea
Herri txikiak: Unai Iraola (Alegia)

3.8 2014ko plangintza
Bakoitzari bi koloretako txartelak banatu dizkiegu: berdean, 2013. urtean herrian egindako ekintzak jartzeko
eskatu diegu; laranjan, berriz, datorren urtean dituzten asmoak idazteko. Idatzitako txartel guztiak ondorengo
multzo hauetan sailkatu ditugu: parte hartzeko sistema, auzolana, herri-kontsultak, parte hartzeko aurrekontuak, politika publikoak garatzeko egitasmoak parte hartzearen bidez.
Aipatu diren egitasmoak ondorengo tauletan azaltzen dira bi modutan banatuta:
1.

2013an egindakoak: batetik, eskualdeka banatuta; bestetik, esperientzia-motaren arabera.

2.

2014an egitekoak: batetik, eskualdeka banatuta; bestetik, esperientzia-motaren arabera.
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3.8.1. 2013an egindakoa, eskualdearen arabera:
Herria edo
erakundea

Zbk.

Eskualdea

1

Buruntzaldea

Hernani

Parte hartzeko
aurrekontuak

2014ko aurrekontu-proposamenaren kontrastea auzo-elkarteekin

2

Buruntzaldea

Hernani

Politika publikoak
garatzeko

Iraunkortasunerako ekintza-plana berritzeko herritarrekin foroak

3

Buruntzaldea

Hernani

Politika publikoak
garatzeko

Ikastetxeetako patioen erabilera publikoa

4

Buruntzaldea

Hernani

Politika publikoak
garatzeko

Kirol-espazio eta jarduera fisikoaren azterketarako prozesua

5

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Tokiko ekonomia

6

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Tximistarreta

7

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Irudi korporatiboa

8

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Animalien ordenantza: animaliak aske ibiltzeko guneak

9

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Jaietan blai

10

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Inauteriak

11

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Mitxelin II

12

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Anitzen sarea

13

Buruntzaldea

Usurbil

Politika publikoak
garatzeko

Bidegorri-sarearen proiektua. Jendearekin bilerak ekarpenak egiteko

14

Debagoiena

Antzuola

Politika publikoak
garatzeko

Elkarbizitza-proiektua

15

Debagoiena

Bergara

Auzolana

Erreka garbitzea

16

Debagoiena

Bergara

Auzolana

Gabonetako apaingarriak

17

Debagoiena

Bergara

Parte hartzeko sistema

Teknikaria izendatu (beste 2 arlo ere badaramatza)

18

Debagoiena

Bergara

Parte hartzeko sistema

Udal-antolaketa aldatzeko prozesuen mapa

19

Debagoiena

Bergara

Politika publikoak
garatzeko

Ideia-lehiaketa

22

Esperientzia-mota

Egitasmoa

20

Donostia

Donostia

Parte hartzeko sistema

Gaikako kontseiluen errebisioa

21

Donostia

Donostia

Parte hartzeko sistema

Udala eta lurraldean dauden auzo-elkarteekin zer nolako harremanak izatea nahi dugun zehazteko prozesua

22

Donostia

Donostia

Parte hartzeko
sistema

Demokrazia zuzenaren inguruko jardunaldiak

23

Donostia

Donostia

Parte hartzeko
sistema

Udal-sail guztietan partaidetzarako teknikari erreferenteak izendatu

24

Donostia

Donostia

Parte hartzeko
sistema

Auzo-elkarteen bilgunea sortu

25

Donostia

Donostia

Politika publikoak
garatzeko

Trebakuntzak: partaidetza-prozesuak eta elkarteentzako diru-laguntzen prozesuen inguruko trebakuntza

26

Donostia

Donostia

Politika publikoak
garatzeko

Mantentze- eta hiri-azpiegituren inguruko partaidetza
kontinuaren prozesua auzoetan

27

Donostia

Donostia

Politika publikoak
garatzeko

Urumea proiektuaren inguruko hirigintza-proiektua eta
proiektu hidrologikoa partaidetzarekin landu

28

Donostia

Donostia

Politika publikoak
garatzeko

Adinekoen planean lan egitea. Donostia lagunkoia.
Zer behar duten adinekoek hiritik eta zer ematen dioten hiriari.

29

Gipuzkoa

GFA

Herri-galdeketak

Igeldoko desanexioari lotutako herri-galdeketa

30

Gipuzkoa

GFA

Parte hartzeko
aurrekontuak

Partaidetzazko aurrekontuak Urolan, 500.000 euro
herritarrek erabakitzeko

31

Gipuzkoa

GFA

Politika publikoak
garatzeko

Autobus-zerbitzua hobetzeko prozesua 56 herritan

33

Goierri

Arama

Parte hartzeko
aurrekontuak

2013ko aurrekontuak

34

Goierri

Arama

Politika publikoak
garatzeko

Kultur Mahaia

35

Goierri

Arama

Politika publikoak
garatzeko

Agenda 21eko ekintza-plan berria

36

Goierri

Arama

Politika publikoak
garatzeko

Arau subsidiarioen berrikuspena

37

Goierri

Arama

Politika publikoak
garatzeko

Hondakinen bilketa

38

Goierri

Beasain

Parte hartzeko
aurrekontuak

Parte hartzeko aurrekontuen bidean

39

Goierri

Mutiloa

Herri-galdeketak

Goi-tentsioko linearen kontrako herri-kontsulta

40

Goierri

Mutiloa

Politika publikoak
garatzeko

Hondakinen bilketaren inguruko prozesua

41

Goierri

Segura

Auzolana

Auzolana

42

Goierri

Segura

Parte hartzeko
aurrekontuak

Parte hartzeko aurrekontuak I
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43

Goierri

Segura

Parte hartzeko
sistema

Udal-batzordeak eta herri-batzarrak

44

Goierri

Segura

Politika publikoak
garatzeko

Haurrekin herria eraikitzen

45

Goierri

Segura

Politika publikoak
garatzeko

Jaiak eta azokak

46

Goierri

Segura

Politika publikoak
garatzeko

Gazteekin eraikitzen eta lokalen berrantolaketa

47

Goierri

Segura

Politika publikoak
garatzeko

Gizon eta emakumeen arteko diagnosia eta 36ko gerra eta gerraostea, Segurako emakumeak protagonista

48

Goierri

Segura

Politika publikoak
garatzeko

Hondakinen bilketaren inguruko prozesua

49

Goierri

Segura

Politika publikoak
garatzeko

“Guk geurea” ikurrinaren aldeko jaia

50

Goierri

Urretxu

Parte hartzeko
aurrekontuak

2013ko ekintza-plan / aurrekontu-prozesua

51

Goierri

Urretxu

Parte hartzeko
sistema

Parte hartzeko prozesu integrala/iraunkorra. Sektoreka, auzoka

52

Goierri

Urretxu

Parte hartzeko
sistema

Parte-hartzea bultzatzeko kanalak: herria eta udalaren
artekoak. Weba, buzoiak…

53

Goierri

Urretxu

Parte hartzeko
sistema

Parte-hartzearen egoeraren diagnosia

54

Goierri

Urretxu

Politika publikoak
garatzeko

Irimo gune industrialarekin zer egin? Prozesua

55

Goierri

Urretxu

Politika publikoak
garatzeko

Auzobusa diseinatzeko prozesua

56

Oarsoaldea

Oiartzun

Auzolana

Diru-partida bat (75.000) auzotarrek eskatutako
proiektuak auzolanean egiteko

57

Oarsoaldea

Oiartzun

Parte hartzeko
aurrekontuak

200.000 -ko partida gorde da. Auzoetako inbertsioetarako (auzotarrek lehenetsi dituzte proiektuak)
Parte-hartzearen inguruko hausnarketa hasi eta bultzatu:. Prozesua hasi udal-taldean. Zer da parte-hartzea? Zer izan behar da? Zertarako? Nork darama
iniziatiba? Politikoek? Teknikariek? Herriak?

58

Oarsoaldea

Oiartzun

Parte hartzeko
sistema

59

Oarsoaldea

Pasaia

Politika publikoak
garatzeko

Ondartxoko eremua herriaren beharretara etortzeko
prozesua

60

Oarsoaldea

Pasaia

Politika publikoak
garatzeko

Alabortza kala berreskuratzeko prozesua

61

Oarsoaldea

Pasaia

Politika publikoak
garatzeko

Hondakinen bilketa-sistema definitzeko prozesua Donibanen

62

Tolosaldea

Aduna

Parte hartzeko
aurrekontuak

Parte hartzeko aurrekontuak (urtero)

63

Tolosaldea

Aduna

Parte hartzeko
aurrekontuak

Ordenantza fiskalak

64

Tolosaldea

Aduna

Politika publikoak
garatzeko

Gazteentzako lokala: erabilera eta parte-hartzea
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65

Tolosaldea

Aduna

Politika publikoak
garatzeko

Kultur Batzordea: Kultur Astea, jaiak, beste ekintzak
antolatu

66

Tolosaldea

Albiztur

Parte hartzeko
sistema

Herri-batzar erabakigarria: ondasunen erosketa, Plan
Orokorra, erabaki eraginkor orokorrak…

67

Tolosaldea

Alegia

Politika publikoak
garatzeko

Atez ateko ezarpenerako parte-hartzea

68

Tolosaldea

Alegia

Politika publikoak
garatzeko

Plan Orokorreko parte hartzeko saioa 1. fasea

69

Tolosaldea

Asteasu

Parte hartzeko
aurrekontuak

2013rako udal-aurrekontuak: informazioa, aurretik inkesta

70

Tolosaldea

Asteasu

Politika publikoak
garatzeko

Herriko diagnostikoa amaitu herriko haurrengan birziklatze-ezagutza praktikara eramateko

71

Tolosaldea

Berastegi

Parte hartzeko
sistema

Gai orokorrei buruzko herri-batzarrak

72

Tolosaldea

Berastegi

Politika publikoak
garatzeko

Hondakinak biltzeko sistemaren proposamenean ekarpenak

73

Tolosaldea

Orendain

Herri-galdeketak

Agenda 21eko ekintzak aukeratu eta lehenesteko

74

Tolosaldea

Orendain

Auzolana

Herriko parkeko hesia pintatzea

75

Tolosaldea

Tolosa

Parte hartzeko
aurrekontuak

Ez da lortu edo asmatu. Informazio-fase bat izatea baino ez da lortu

76

Tolosaldea

Tolosa

Parte hartzeko
sistema

Barne-antolaketa kanpoko parte-hartzea sustatzeko
egokitu da

77

Tolosaldea

Tolosa

Politika publikoak
garatzeko

Parte hartzeko prozesu txikien bidez bide bat egin da,
sakondu beharra

78

Tolosaldea

Tolosaldea

Parte hartzeko
sistema

Eskualdeko garapen-ildoak zehazteko harremantze-eredu berri baten barne-hausnarketa politiko-teknikoa

79

Tolosaldea

Zizurkil

Parte hartzeko
aurrekontuak

Aurrekontuak

80

Tolosaldea

Zizurkil

Parte hartzeko
sistema

Parte Hartzeko Batzordea indartu dugu kide berriekin

81

Tolosaldea

Zizurkil

Politika publikoak
garatzeko

Plaza birmoldatzeko proiektuari hobekuntzak proposatzea

82

Urola Kosta

Zumaia

Parte hartzeko
aurrekontuak

Aurrekontuak osatzeko bilerak (prozesu informatibo
eta kontsultiboa)

83

Urola Kosta

Zumaia

Politika publikoak
garatzeko

Plaza berrantolatzea
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3.8.2. 2013an egindakoa, esperientzia-motaren arabera:
Zbk.

Esperientzia-mota

Eskualdea

Herria edo
erakundea

Egitasmoa

1

Auzolana

Debagoiena

Bergara

Erreka garbitzea

2

Auzolana

Debagoiena

Bergara

Gabonetako apaingarriak

3

Auzolana

Goierri

Arama

Jaiak auzolanean

4

Auzolana

Goierri

Segura

Auzolana

5

Auzolana

Oarsoaldea

Oiartzun

Diru partida bat (75.000) auzotarrek eskatutako proiektuak
auzolanean egiteko

6

Auzolana

Tolosaldea

Orendain

Herriko parkeko hesia pintatzea

7

Herri-galdeketak

Gipuzkoa

GFA

Igeldoko desanexioari lotutako herri-galdeketa

8

Herri-galdeketak

Goierri

Mutiloa

Goi-tentsioko linearen kontrako herri-kontsulta

9

Herri-galdeketak

Tolosaldea

Orendain

Agenda 21eko ekintzak aukeratu eta lehenesteko

10

Parte hartzeko
aurrekontuak

Buruntzaldea

Hernani

2014ko aurrekontu-proposamenaren kontrastea auzo-elkarteekin

11

Parte hartzeko
aurrekontuak

Gipuzkoa

GFA

Partaidetzazko aurrekontuak Urolan, 500.000 euro herritarrek erabakitzeko

12

Parte hartzeko
aurrekontuak

Goierri

Arama

2013ko aurrekontuak

13

Parte hartzeko
aurrekontuak

Goierri

Beasain

Parte hartzeko aurrekontuen bidean

14

Parte hartzeko
aurrekontuak

Goierri

Segura

Parte hartzeko aurrekontuak I

15

Parte hartzeko
aurrekontuak

Goierri

Urretxu

2013ko ekintza-plan / aurrekontu-prozesua

16

Parte hartzeko
aurrekontuak

Oarsoaldea

Oiartzun

200.000-ko partida gorde da. Auzoetako inbertsioetarako
(auzotarrek lehenetsi dituzte proiektuak)

17

Parte hartzeko
aurrekontuak

Tolosaldea

Aduna

Parte hartzeko aurrekontuak (urtero)

18

Parte hartzeko
aurrekontuak

Tolosaldea

Aduna

Ordenantza fiskalak

19

Parte hartzeko
aurrekontuak

Tolosaldea

Asteasu

2013rako udal-aurrekontuak: informazioa, aurretik inkesta

20

Parte hartzeko
aurrekontuak

Tolosaldea

Tolosa

Ez da lortu edo asmatu. Informazio-fase bat izatea baino ez
da lortu

21

Parte hartzeko
aurrekontuak

Tolosaldea

Zizurkil

Aurrekontuak

26

22

Parte hartzeko
aurrekontuak

Urola Kosta

Zumaia

Aurrekontuak osatzeko bilerak (prozesu informatibo eta kontsultiboa)

23

Parte hartzeko
sistema

Debagoiena

Bergara

Teknikaria izendatu (beste 2 arlo ere badaramatza)

24

Parte hartzeko
sistema

Debagoiena

Bergara

Udal-antolaketa aldatzeko prozesuen mapa

25

Parte hartzeko
sistema

Donostia

Donostia

Gaikako kontseiluen errebisioa

26

Parte hartzeko
sistema

Donostia

Donostia

Udala eta lurraldean dauden auzo-elkarteekin zer nolako harremanak izatea nahi dugun zehazteko prozesua

27

Parte hartzeko
sistema

Donostia

Donostia

Demokrazia zuzenaren inguruko jardunaldiak

28

Parte hartzeko
sistema

Donostia

Donostia

Udal-sail guztietan partaidetzarako teknikari erreferenteak
izendatu

29

Parte hartzeko
sistema

Donostia

Donostia

Auzo-elkarteen bilgunea sortu

30

Parte hartzeko
sistema

Goierri

Segura

Udal-batzordeak eta herri-batzarrak

31

Parte hartzeko
sistema

Goierri

Urretxu

Parte hartzeko prozesu integrala/iraunkorra. Sektoreka, auzoka

32

Parte hartzeko
sistema

Goierri

Urretxu

Parte-hartzea bultzatzeko kanalak: herria eta udalaren artekoak. Weba, buzoiak…

33

Parte hartzeko
sistema

Goierri

Urretxu

Parte-hartzearen egoeraren diagnosia

34

Parte hartzeko
sistema

Oarsoaldea

Oiartzun

Parte-hartzearen inguruko hausnarketa hasi eta bultzatu:
prozesua hasi udal-taldean. Zer da parte-hartzea? Zer izan
behar da? Zertarako? Nork darama iniziatiba? Politikoek?
Teknikariek? Herriak?

35

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Albiztur

Herri-batzar erabakigarriak: ondasunen erosketa, Plan Orokorra, erabaki eraginkor orokorrak…

36

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Berastegi

Gai orokorrei buruzko herri-batzarrak

37

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Tolosa

Barne-antolaketa kanpoko parte-hartzea sustatzeko egokitu da

38

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Tolosa

Parte hartzeko prozesu txikien bidez bide bat egin da, sakondu beharra

39

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Tolosaldea

Eskualdeko garapen-ildoak zehazteko harremantze-eredu
berri baten barne-hausnarketa politiko-teknikoa

40

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Zizurkil

Parte hartzeko batzordea indartu dugu kide berriekin

41

Politika publikoak
garatzeko. Garapen iraunkorra

Buruntzaldea

Hernani

Iraunkortasunerako ekintza-plana berritzeko herritarrekin foroak

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak

Buruntzaldea

Hernani

Ikastetxeetako patioen erabilera publikoa

42

27

43

Politika publikoak
garatzeko. Kirola

Buruntzaldea

Hernani

Kirol-espazio eta jarduera fisikoaren azterketarako prozesua

44

Politika publikoak
garatzeko. Sozio-ekonomia

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Tokiko ekonomia dinamizatzeko partaidetza-prozesua

45

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Tximistarreta

46

Politika publikoak
garatzeko. Komunikazioa

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Irudi korporatiboa

47

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Animalien ordenantza: animaliak aske ibiltzeko guneak

48

Politika publikoak
garatzeko. Kultura

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Jaietan blai

49

Politika publikoak
garatzeko. Kultura

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Inauteriak

50

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Mitxelin II

51

Politika publikoak
garatzeko. Aniztasuna

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Anitzen sarea

52

Politika publikoak
garatzeko. Mugikortasuna

Buruntzaldea

Usurbil

Bidegorri sarearen proiektua. Jendearekin bilerak ekarpenak egiteko

53

Politika publikoak
garatzeko. Aniztasuna

Debagoiena

Antzuola

Elkarbizitza-proiektua

54

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Debagoiena

Bergara

Ideia-lehiaketa

55

Politika publikoak
garatzeko. Trebakuntza

Donostia

Donostia

Trebakuntzak: partaidetza-prozesuak eta elkarteentzako diru-laguntzen prozesuen inguruko trebakuntza

56

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Donostia

Donostia

Mantentze- eta hiri-azpiegituren inguruko partaidetza kontinuaren prozesua auzoetan

Donostia

Donostia

Urumea proiektuaren inguruko hirigintza-proiektua eta
proiektu hidrologikoa partaidetzarekin landu

Donostia

Donostia

Adinekoen planean lan egitea. Donostia lagunkoia. Zer
behar duten adinekoek hiritik eta zer ematen dioten hiriari.

Gipuzkoa

GFA

Autobus-zerbitzua hobetzeko prozesua 56 herritan

Goierri

Arama

Kultur Mahaia

57

58

59

60

28

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza
Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak
Politika publikoak
garatzeko. Mugikortasuna
Politika publikoak
garatzeko. Kultura

61

Politika publikoak
garatzeko. Garapen iraunkorra

Goierri

Arama

Agenda 21eko ekintza-plan berria

62

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Goierri

Arama

Arau subsidiarioen berrikuspena

63

Politika publikoak
garatzeko. Garapen iraunkorra

Goierri

Arama

Hondakinen bilketa

64

Politika publikoak
garatzeko. Garapen iraunkorra

Goierri

Mutiloa

Hondakinen bilketa

65

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak

Goierri

Segura

Haurrekin herria eraikitzen

66

Politika publikoak
garatzeko. Kultura

Goierri

Segura

Jaiak eta azokak

67

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak

Goierri

Segura

Gazteekin eraikitzen eta lokalen berrantolaketa

68

Politika publikoak
garatzeko. Berdintasuna

Goierri

Segura

Gizon eta emakumeen arteko diagnosia eta 36ko gerra eta
gerraostea, Segurako emakumeak protagonista

69

Politika publikoak
garatzeko. Garapen iraunkorra

Goierri

Segura

Hondakinen bilketaren inguruko prozesua

70

Politika publikoak
garatzeko. Herri-izaera

Goierri

Segura

“Guk geurea” ikurrinaren aldeko jaia

71

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Goierri

Urretxu

Irimo gune industrialarekin zer egin? Prozesua

72

Politika publikoak
garatzeko. Mugikortasuna

Goierri

Urretxu

Auzobusa diseinatzeko prozesua

73

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Oarsoaldea

Pasaia

Ondartxoko eremua herriaren beharretara etortzeko prozesua

74

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Oarsoaldea

Pasaia

Alabortza kala berreskuratzeko prozesua

75

Politika publikoak
garatzeko. Garapen iraunkorra

Oarsoaldea

Pasaia

Hondakinen bilketa-sistema definitzeko prozesua Donibanen

29

76

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak

Tolosaldea

Aduna

Gazteentzako lokala: erabilera eta parte-hartzea

77

Politika publikoak
garatzeko Kultura

Tolosaldea

Aduna

Kultur Batzordea: Kultur Astea, jaiak, beste ekintzak antolatu

78

Politika publikoak
garatzeko. Garapen iraunkorra

Tolosaldea

Alegia

Atez ateko ezarpenerako parte-hartzea

79

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Tolosaldea

Alegia

Plan Orokorreko parte hartzeko saioa 1. fasea

80

Politika publikoak
garatzeko. Garapen iraunkorra

Tolosaldea

Asteasu

Herriko diagnostikoa amaitu herriko haurrengan birziklatze-ezagutza praktikara eramateko

81

Politika publikoak
garatzeko. Garapen iraunkorra

Tolosaldea

Berastegi

Hondakinak biltzeko sistemaren proposamenean ekarpenak

82

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Tolosaldea

Zizurkil

Plaza birmoldatzeko proiektuari hobekuntzak proposatzea

83

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Urola Kosta

Zumaia

Plaza berrantolatzea

3.8.3. 2014an egitekoak, eskualdearen arabera:
Zbk.

Eskualdea

Herria edo
erakundea

Multzoa

Egitasmoa

1

Buruntzaldea

Hernani

Auzolana

Auzolana arautzeko eta kudeatzeko sistema antolatzea

2

Buruntzaldea

Hernani

Politika publikoak
garatzeko

Gazte-lokalen errealitatea lantzeko prozesua

3

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Auzolana

Tximistarreta prozesuari lotuta. Aterpean haur-jolasak

4

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Parte hartzeko
sistema

Barne-araudia

5

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Auzoz auzokoaren jarraipena

6

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Barne-antolaketaren barnean parte-hartzearen inguruko
formazioa

7

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Barne-araudia

30

8

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Politika publikoak
garatzeko

Gaztelekua

9

Buruntzaldea

Usurbil

Parte hartzeko
aurrekontuak

Inbertsioen atala herritarrekin erabaki sektoreka

10

Buruntzaldea

Usurbil

Parte hartzeko
sistema

Parte-hartzea arautzeko ordenantza

11

Buruntzaldea

Usurbil

Politika publikoak
garatzeko

Usurbilgo Plan Orokorra herritarrekin elkarlanean egin.
Etorkizuneko herria herritarrekin definitu

12

Buruntzaldea

Usurbil

Politika publikoak
garatzeko

Hondakinak: sortzearen araberako ordainketa-sistema
ezartzeko bilerak herritarrekin

13

Buruntzaldea

Usurbil

Politika publikoak
garatzeko

Gazte-lokalak arautzeko ordenantzan parte hartzeko prozesu baten bitartez

14

Debagoiena

Antzuola

Politika publikoak
garatzeko

Plan Orokorra berriztu eta eraikinen erabileraren azterketa

15

Debagoiena

Bergara

Politika publikoak
garatzeko

Herriko azoka eta lehen sektorea bultzatu

16

Debagoiena

Bergara

Politika publikoak
garatzeko

Ludotekaren eredu berria landu

17

Debagoiena

Bergara

Politika publikoak
garatzeko

Gazte-lokalen araudia

18

Debagoiena

Bergara

Politika publikoak
garatzeko

Gazteria (18-25) Kontseilua sortu

19

Debagoiena

Bergara

Politika publikoak
garatzeko

Osintxun kulturarteko programa landu

20

Debagoiena

Bergara

Politika publikoak
garatzeko

Web-orri berria

21

Donostia

Donostia

Parte hartzeko
sistema

Demokrazia zuzenaren inguruko debate anitza sustatu

22

Donostia

Donostia

Parte hartzeko
sistema

Parte Hartzeko Araudia berregin

23

Donostia

Donostia

Parte hartzeko
sistema

Harremanen prozesuarekin jarraitu

24

Donostia

Donostia

Parte hartzeko
sistema

Gaikako kontseiluen errebisioa bukatu

25

Donostia

Donostia

Politika publikoak
garatzeko

Auzoak eta herriak II garatu (auzoka kontuak eman gehi
proposamen berriak)

26

Donostia

Donostia

Politika publikoak
garatzeko

Altzako kiroldegiko partaidetza-prozesua

27

Gipuzkoa

GFA

Parte hartzeko
aurrekontuak

Partaidetzazko aurrekontuak zabaldu beste eskualdeetara

28

Gipuzkoa

GFA

Parte hartzeko
sistema

Gipuzkoako Parte Hartzeko Kontseilua osatzeko prozesua

29

Gipuzkoa

GFA

Parte hartzeko
sistema

Parte Hartzeko Araua aztertu eta egokitzeko prozesua

30

Goierri

Arama

Herri-galdeketak

Herri-sentipenaren galdetegia

31

31

Goierri

Arama

Auzolana

Jaiak auzolanean

32

Goierri

Arama

Parte hartzeko
aurrekontuak

2014ko aurrekontuak

33

Goierri

Arama

Parte hartzeko
sistema

Herri-batzar sektorialak

34

Goierri

Arama

Politika publikoak
garatzeko

Kultur Mahaia

35

Goierri

Beasain

Parte hartzeko
aurrekontuak

Parte hartzeko aurrekontuen bidean

36

Goierri

Beasain

Politika publikoak
garatzeko

Aniztasuna/bizikidetza lantzea

37

Goierri

Beasain

Politika publikoak
garatzeko

Berdintasunaren inguruko lanketa

38

Goierri

Beasain

Politika publikoak
garatzeko

Gazte-lokalen araudia

39

Goierri

Mutiloa

Politika publikoak
garatzeko

2013an hasitakoa errematatu. Mutiloa etorkizunari begira

40

Goierri

Mutiloa

Politika publikoak
garatzeko

Parte-hartzearen inguruan galdetegi bat egin

41

Goierri

Segura

Auzolana

Auzolana

42

Goierri

Segura

Parte hartzeko
aurrekontuak

Parte hartzeko aurrekontuak II

43

Goierri

Segura

Parte hartzeko
sistema

Batzordeak eta herri-batzarrak

44

Goierri

Segura

Politika publikoak
garatzeko

Gazteekin eraikitzen II lanketarekin jarraitu

45

Goierri

Segura

Politika publikoak
garatzeko

Errebote eraikina bota edo ez eta zer egin bertan

46

Goierri

Segura

Politika publikoak
garatzeko

Hondakinak II jarraipena

47

Goierri

Segura

Politika publikoak
garatzeko

Jaiak eta azokak

48

Goierri

Segura

Politika publikoak
garatzeko

Haurrekin herria eraikitzen

49

Goierri

Urretxu

Herri-galdeketak

Ipiñarrieta kalearen erabilpena erabakitzeko kontsulta

50

Goierri

Urretxu

Parte hartzeko
sistema

Araudia sortu

51

Goierri

Urretxu

Politika publikoak
garatzeko

Irimo gune industrialaren proposamenetatik ekintzetara

52

Goierri

Urretxu

Politika publikoak
garatzeko

“Barrenkale” elkargune soziala eratzeko prozesua

53

Goierri

Urretxu

Politika publikoak
garatzeko

Alde Zaharreko merkataritza biziberritzeko parte hartzeko
prozesua
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54

Oarsoaldea

Oiartzun

Parte hartzeko
aurrekontuak

Berriz ere partida bat (zabalagoa) hainbat proiektu egiteko

55

Oarsoaldea

Oiartzun

Parte hartzeko
aurrekontuak

Parte-hartzearen hausnarketa-prozesuan, parte hartzeko
aurrekontuak zer diren eta nola kudeatuko diren zehaztu

56

Oarsoaldea

Oiartzun

Parte hartzeko
sistema

Parte-hartzeak Oiartzunen zer izan behar duen zehaztu

57

Oarsoaldea

Oiartzun

Parte hartzeko
sistema

Hausnarketa-prozesua jarraitu: parte hartzeko ordenantzak adosteko

58

Oarsoaldea

Pasaia

Politika publikoak
garatzeko

Proisa prozesua: San Pedron dauden behar soziokulturalak
bilduko dituen eraikinaren definizio-prozesua

59

Oarsoaldea

Pasaia

Politika publikoak
garatzeko

Ziriza eraikinean emango den erabilera zehaztea. Behar soziokulturalak definitzeko prozesua

60

Oarsoaldea

Pasaia

Politika publikoak
garatzeko

Hondakinak biltzeko sistema berria definitzeko prozesua
(Antxo, Trintxerpe eta San Pedro)

61

Tolosaldea

Aduna

Parte hartzeko
aurrekontuak

Aurrekontuak.

62

Tolosaldea

Aduna

Parte hartzeko
aurrekontuak

Ordenantza fiskalak

63

Tolosaldea

Aduna

Politika publikoak
garatzeko

Herri-batzarra: banderaren gaia eta bestela etorritako inposaketen aurrean (AHT, tentsio altuko linea…) herriaren
jarrera ikusteko eta hori aurrera eramateko

64

Tolosaldea

Aduna

Politika publikoak
garatzeko

Kultur eta gizarte-gaienak: denbora-bankua, ekintzak (mendi-irteerak, jaiak, azokak…)

65

Tolosaldea

Alegia

Auzolana

Udaberri inguruan auzolana

66

Tolosaldea

Alegia

Auzolana

Garbiketa+herriko jaiak auzolanean

67

Tolosaldea

Alegia

Parte hartzeko
aurrekontuak

Parte hartzeko aurrekontuak

68

Tolosaldea

Alegia

Politika publikoak
garatzeko

Plan Orokorreko parte hartzeko saioa 2. fasea

69

Tolosaldea

Alegia

Politika publikoak
garatzeko

Atez atekoaren berrikuspenerako parte hartzeko fasea

70

Tolosaldea

Asteasu

Politika publikoak
garatzeko

Zaborren sistema kale bakoitzarekin bilduz: proposamenak, konpostguneen tokiak…

71

Tolosaldea

Berastegi

Parte hartzeko
sistema

Gai orokorrei buruzko herri-batzarrak

72

Tolosaldea

Berastegi

Parte hartzeko
sistema

Herrian dauden beharretarako Aldundiak emandako diru-laguntza zein proiektutan erabiliko dugun erabakitzeko batzarrak

73

Tolosaldea

Berastegi

Politika publikoak
garatzeko

Udalak buzoneatu duen galdeketako erantzunetan atera
diren zein proiektu aurrera eramango den erabakitzeko foroak

74

Tolosaldea

Orendain

Parte hartzeko
aurrekontuak

Parte hartzeko aurrekontuak Agenda 21eko ebaluazioarekin batuta

75

Tolosaldea

Orendain

Parte hartzeko
sistema

Parte Hartzeko Araudia sortu

76

Tolosaldea

Tolosa

Parte hartzeko
aurrekontuak

2014. urtean parte hartzeko aurrekontuak egiteko asmoa
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77

Tolosaldea

Tolosa

Parte hartzeko
sistema

Estrukturatua da, ekintzez bete behar orain

78

Tolosaldea

Tolosa

Politika publikoak
garatzeko

Urteko plangintza egingo dugu proiektu estrategiko eraldatzaileak parte-hartzearekin aberasteko

79

Tolosaldea

Tolosaldea

Parte hartzeko
sistema

Parte hartzeko arkitektura positibo eta negatiboa zehaztuta, bidean oinez hastea, lehentasuna garapen-foroa sortzea

80

Tolosaldea

Zizurkil

Parte hartzeko
aurrekontuak

Aurrekontuak

81

Tolosaldea

Zizurkil

Parte hartzeko
sistema

Parte Hartzeko Araudia landu

82

Tolosaldea

Zizurkil

Politika publikoak
garatzeko

Zaborren bilketa-sistemaren hobekuntzak

83

Urola Kosta

Zumaia

Politika publikoak
garatzeko

Plangintza estrategikoa garatzea

84

Urola Kosta

Zumaia

Politika publikoak
garatzeko

Herriko auzo bat urbanizatzeko prozesua auzotarrekin

85

Urola Kosta

Zumaia

Politika publikoak
garatzeko

Herriko merkatua antolatzeko prozesua

86

Urola Kosta

Zumaia

Politika publikoak
garatzeko

II. Berdintasun Plan Herritarra osatu

87

Urola Kosta

Zumaia

Politika publikoak
garatzeko

Herriko frontoia urbanizatzeko eta inguruko kirol-instalazioak antolatu

3.8.4. 2014an egitekoak, esperientzia-motaren arabera:
Zbk.

Esperientzia-mota

Eskualdea

Herria edo
erakundea

Egitasmoa

1

Auzolana

Buruntzaldea

Hernani

Auzolana arautzeko eta kudeatzeko sistema antolatzea

2

Auzolana

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Tximistarreta prozesuari lotuta. Aterpean haur-jolasak

3

Auzolana

Goierri

Arama

Jaiak auzolanean

4

Auzolana

Goierri

Segura

Auzolana

5

Auzolana

Tolosaldea

Alegia

Udaberri inguruan auzolana

6

Auzolana

Tolosaldea

Alegia

Garbiketa+herriko jaiak auzolanean

7

Herri galdeketak

Goierri

Arama

Herri-sentipenaren galdetegia

8

Herri galdeketak

Goierri

Urretxu

Ipiñarrieta kalearen erabilpena erabakitzeko kontsulta

34

9

Parte hartzeko
aurrekontuak

Bur untzaldea

Usurbil

Inbertsioen atala herritarrekin erabaki sektoreka

10

Parte hartzeko
aurrekontuak

Gipuzkoa

GFA

Partaidetzazko aurrekontuak zabaldu beste eskualdeetara

11

Parte hartzeko
aurrekontuak

Goierri

Arama

2014ko aurrekontuak

12

Parte hartzeko
aurrekontuak

Goierri

Beasain

Parte hartzeko aurrekontuen bidean

13

Parte hartzeko
aurrekontuak

Goierri

Segura

Parte hartzeko aurrekontuak II

14

Parte hartzeko
aurrekontuak

Oarsoaldea

Oiartzun

Berriz ere partida bat (zabalagoa) hainbat proiektu egiteko

15

Parte hartzeko
aurrekontuak

Oarsoaldea

Oiartzun

Parte-hartzearen hausnarketa-prozesuan, parte hartzeko
aurrekontuak zer diren eta nola kudeatuko diren zehaztu

16

Parte hartzeko
aurrekontuak

Tolosaldea

Aduna

Aurrekontuak

17

Parte hartzeko
aurrekontuak

Tolosaldea

Aduna

Ordenantza fiskalak

18

Parte hartzeko
aurrekontuak

Tolosaldea

Alegia

Parte hartzeko aurrekontuak

19

Parte hartzeko
aurrekontuak

Tolosaldea

Orendain

Partaidetzazko aurrekontuak Agenda 21eko ebaluazioarekin batuta

20

Parte hartzeko
aurrekontuak

Tolosaldea

Tolosa

2014. urtean parte hartzeko aurrekontuak egiteko asmoa

21

Parte hartzeko
aurrekontuak

Tolosaldea

Zizurkil

Aurrekontuak

22

Parte hartzeko
sistema

Buruntzaldea

Lasarte-Oria

Barne-araudia

23

Parte hartzeko
sistema

Buruntzaldea

Usurbil

Parte-hartzea arautzeko ordenantza

24

Parte hartzeko
sistema

Donostia

Donostia

Demokrazia zuzenaren inguruko debate anitza sustatu

25

Parte hartzeko
sistema

Donostia

Donostia

Parte hartzeko Araudia berregin

26

Parte hartzeko
sistema

Donostia

Donostia

Harremanen prozesuarekin jarraitu

27

Parte hartzeko
sistema

Donostia

Donostia

Gaikako kontseiluen errebisioa bukatu

28

Parte hartzeko
sistema

Gipuzkoa

GFA

Gipuzkoako Parte Hartzeko Kontseilua osatzeko prozesua

29

Parte hartzeko
sistema

Gipuzkoa

GFA

Parte Hartzeko Araua aztertu eta egokitzeko prozesua

30

Parte hartzeko
sistema

Goierri

Arama

Herri-batzar sektorialak

31

Parte hartzeko
sistema

Goierri

Segura

Batzordeak eta herri-batzarrak

35

32

Parte hartzeko
sistema

Goierri

Urretxu

Araudia sortu

33

Parte hartzeko
sistema

Oarsoaldea

Oiartzun

Parte-hartzeak Oiartzunen zer izan behar duen zehaztu

34

Parte hartzeko
sistema

Oarsoaldea

Oiartzun

Hausnarketa-prozesua jarraitu: parte hartzeko ordenantzak
adosteko

35

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Berastegi

Gai orokorrei buruzko herri-batzarrak

36

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Berastegi

Herrian dauden beharretarako Aldundiak emandako diru-laguntza zein proiektutan erabiliko dugun erabakitzeko batzarrak

37

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Orendain

Parte hartzeko Araudia sortu

38

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Tolosa

Estrukturatua da, ekintzez bete behar orain

39

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Tolosaldea

Parte hartzeko arkitektura positibo eta negatiboa zehaztuta, bidean oinez hastea, lehentasuna garapen-foroa sortzea

40

Parte hartzeko
sistema

Tolosaldea

Zizurkil

Parte Hartzeko Araudia landu

41

Parte hartzeko
sistema

Goierri

Mutiloa

Parte-hartzearen inguruan galdetegi bat egin

42

Politika publikoak
garatzeko. Aniztasuna

Debagoiena

Bergara

Osintxun kulturarteko programa landu

43

Politika publikoak
garatzeko. Aniztasuna

Goierri

Beasain

Aniztasuna/bizikidetza lantzea

44

Politika publikoak
garatzeko. Antolamendua

Bur untzaldea

Lasarte-Oria

Barne-araudia

45

Politika publikoak
garatzeko. Berdintasuna

Goierri

Beasain

Berdintasunaren inguruko lanketa

46

Politika publikoak
garatzeko. Berdintasuna

Urola Kosta

Zumaia

II Berdintasun Plan Herritarra osatu

47

Politika publikoak
garatzeko. Garapen
iraunkorra

Bur untzaldea

Usurbil

Hondakinak: sortze bidezko ordainketa-sistema ezartzeko
bilerak herritarrekin

48

Politika publikoak
garatzeko. Garapen
iraunkorra

Goierri

Segura

Hondakinak II jarraipena

49

Politika publikoak
garatzeko. Garapen
iraunkorra

Oarsoaldea

Pasaia

Hondakinak biltzeko sistema berria definitzeko prozesua
(Antxo, Trintxerpe eta San Pedro)

50

Politika publikoak
garatzeko. Garapen
iraunkorra

Tolosaldea

Alegia

Atez atekoaren berrikuspenerako parte hartzeko fasea

51

Politika publikoak
garatzeko. Garapen
iraunkorra

Tolosaldea

Asteasu

Zaborren sistema kale bakoitzarekin bilduz: proposamenak,
konpostguneen tokiak…
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52

Politika publikoak
garatzeko. Garapen
iraunkorra

Tolosaldea

Zizurkil

Zaborra biltzeko sisteman hobekuntzak

53

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak

Bur untzaldea

Hernani

Gazte-lokalen errealitatea lantzeko prozesua

54

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak

Bur untzaldea

Lasarte-Oria

Gaztelekua

55

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak

Bur untzaldea

Usurbil

Gazte-lokalak arautzeko ordenantzan parte hartzeko prozesu baten bitartez

56

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak

Debagoiena

Bergara

Ludotekaren eredu berria landu

57

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak

Debagoiena

Bergara

Gazte-lokalen araudia

58

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak

Debagoiena

Bergara

Gazteria (18-25) Kontseilua sortu

59

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak

Goierri

Beasain

Gazte-lokalen araudia

Goierri

Segura

Gazteekin eraikitzen II lanketarekin jarraitu

Goierri

Segura

Haurrekin herria eraikitzen

Tolosaldea

Aduna

Herri-batzarra: banderaren gaia eta bestela etorritako inposaketen aurrean (AHT, tentsio altuko linea…) herriaren jarrera ikusteko eta hori aurrera eramateko

60

61

62

Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak
Politika publikoak
garatzeko. Haurrak/gazteak/adinekoak
Politika publikoak
garatzeko. Herri-izaera

63

Politika publikoak
garatzeko. Herritarrekin harremanak

Bur untzaldea

Lasarte-Oria

Auzoz auzokoaren jarraipena

64

Politika publikoak
garatzeko. Herritarrekin harremanak

Donostia

Donostia

Auzoak eta herriak II garatu (auzoka kontuak eman gehi proposamen berriak)

65

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Bur untzaldea

Usurbil

Usurbilgo Plan Orokorra herritarrekin elkarlanean egin. Etorkizuneko herria herritarrekin definitu

66

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Debagoiena

Antzuola

Plan Orokorra berriztu eta eraikinen erabileraren azterketa
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67

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Goierri

Segura

Errebote eraikina bota edo ez eta zer egin bertan

68

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Goierri

Urretxu

Irimo gune industrialaren proposamenetatik ekintzetara

69

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Goierri

Urretxu

“Barrenkale” elkargune soziala eratzeko prozesua

70

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Tolosaldea

Alegia

Plan Orokorreko parte hartzeko saioa 2. fasea

71

Politika publikoak
garatzeko. Hirigintza

Urola Kosta

Zumaia

Herriko auzo bat urbanizatzeko prozesua auzotarrekin

72

Politika publikoak
garatzeko. Kirola

Donostia

Donostia

Altzako kiroldegiko partaidetza-prozesua

73

Politika publikoak
garatzeko. Kirola

Urola Kosta

Zumaia

Herriko frontoia urbanizatzeko eta inguruko kirol-instalazioak antolatu

74

Politika publikoak
garatzeko. Komunikazioa

Debagoiena

Bergara

Web-orri berria

75

Politika publikoak
garatzeko. Kultura

Goierri

Arama

Kultur Mahaia

76

Politika publikoak
garatzeko. Kultura

Goierri

Segura

Jaiak eta azokak

77

Politika publikoak
garatzeko. Kultura

Oarsoaldea

Pasaia

Proisa prozesua: San Pedron dauden behar soziokulturalak
bilduko dituen eraikinaren definizio-prozesua

78

Politika publikoak
garatzeko. Kultura

Oarsoaldea

Pasaia

Ziriza eraikinean emango den erabilera zehaztea. Behar soziokulturalak definitzeko prozesua

79

Politika publikoak
garatzeko. Kultura

Tolosaldea

Aduna

Kultur eta gizarte-gaienak: denbora-bankua, ekintzak (mendi-irteerak, jaiak, azokak…)

80

Politika publikoak
garatzeko. Sozio-ekonomia

Debagoiena

Bergara

Herriko azoka eta lehen sektorea bultzatu

81

Politika publikoak
garatzeko. Sozio-ekonomia

Goierri

Urretxu

Alde Zaharreko merkataritza biziberritzeko parte hartzeko
prozesua

82

Politika publikoak
garatzeko. Tokiko
plana / plan estrategikoa

Goierri

Mutiloa

2013an hasitakoa errematatu. Mutiloa etorkizunari begira

83

Politika publikoak
garatzeko. Tokiko
plana / plan estrategikoa

Tolosaldea

Berastegi

Udalak buzoneatu duen galdeketako erantzunetan atera diren zein proiektu aurrera eramango den erabakitzeko foroak

38

84

Politika publikoak
garatzeko. Tokiko
plana / plan estrategikoa

Tolosaldea

Tolosa

Urteko plangintza egingo dugu proiektu estrategiko eraldatzaileak parte-hartzearekin aberasteko

85

Politika publikoak
garatzeko. Tokiko
plana / plan estrategikoa

Urola Kosta

Zumaia

Plangintza estrategikoa garatzea

86

Politika publikoak
garatzeko. Trebakuntza

Bur untzaldea

Lasarte-Oria

Barne-antolaketaren barnean parte-hartzearen inguruko formazioa

87

Politika publikoak
garatzeko. Sozio-ekonomia

Urola Kosta

Zumaia

Herriko merkatua antolatzeko prozesua

39

Sailkapena egin ondoren irakurketa orokorra egin dugu:
Auzolana
Eginda

Asmoa

Herri-galdeketak
Eginda

Parte hartzeko
aurrekontuak
Eginda

Asmoa
1

Buruntzaldea

2

1

Hernani

1

1

Lasarte-Oria

1

Usurbil
Debagoiena

Parte hartzeko
sistema
Eginda

1
2

Asmoa

Eginda

Asmoa

GUZTIRA

2

12

8

26

3

1

6

1

8

4

14

1

1

3

6

2

7

13

1

1

2

1

6

11

3

13

14

48

1

4

1

11

3

5

1

2

4

2

Antzuola
Bergara

2

Goierri

2

2

3

4

3

2

Arama

1

1

1

1

1

1

1

Beasain
Mutiloa
Segura

4

1
1

1

Urretxu

1
1

1

1

Politika publikoak
garatzeko

1

1

6

5

17

3

1

2

3

11

Oarsoaldea

1

1

2

2

2

3

3

14

Oiartzun

1

1

2

2

2

Pasaia
Tolosaldea

1

2

1

Aduna

5

6

2

2

Albiztur
2

3

6

8

8

42

2

2

8
1

1

Asteasu

1

Berastegi

1
1

1

Tolosa

1
1

1

Tolosaldea
Zizurkil

1

Urola Kosta
Zumaia

1

6

6

2

7

1

1

3

1

1

5

1
1

1

1

1

1

1

4
1

1

6
2

1

6

1

1

5

7

1

1

5

7

4

4

2

15

2

1

19

44

5

GFA

2

2

1

Donostia

Guztira

6

3

1

Alegia

Orendain

5

8

1

1

1

5

13

13

18

6
47

171

Lau taldetan banatuta, ondorengo galderari erantzun diote: datorren urteari begira martxan jarri nahi ditugun
egitasmoetarako, sareak dituen tresnekin zertan lagundu dezake? (trebakuntza, kanpoko elkartrukea, webgunea, tamainako lantaldeak, berariazko lantaldeak, diru-laguntzak…).

40

Talde bakoitzak berea aurkeztu du:
1. taldea
‣‣ Komeni da lanketa gizarteratzea, marketina gehiago landu
‣‣ Trebakuntza: saioak egin, bai oinarrizkoarena, baita sakontzekoa ere
‣‣ Weba: ez da erosoa, ez dugu aportaziorik egiten. Berriro formakuntza eman behar da, baina ordenagailuarekin
‣‣ Pate hartzeko araudia: gaia landu daiteke tamainako taldeetan edo berariazko talde bat sortu
2. taldea
‣‣ Kalitatezko parte-hartzea bultzatu beharko litzateke, dena ez da-eta parte-hartzea
‣‣ Garrantzi berezia eman auzolanaren gaiari
‣‣ Konpartitu egin behar dugu egiten duguna
‣‣ Herri txikiek aholkularitzaren laguntza behar dute, baina ez daukate dirurik; GFAren bidez egin, lehen urtean
egin zen bezala
‣‣ Tamainako lantaldeena oso ondo baloratzen da, jarraitzeko
‣‣ Ordenantza: zer egin behar dugun zehaztu
‣‣ Bilera hauek (Sarearenak) ostiraletan egin beharrean larunbatetan egin
3. taldea
‣‣ Auzolanaren gaian badaude asmoak, baina bereziki landu daiteke. Formazio teoriko-praktikoa eman? Berariazkoa sortu lantzeko
‣‣ Herri-kontsultak: garrantzitsuak dira, baina oso gutxi daude. Zergatik? Zer asmo dago? Galdera-ikurra…
‣‣ Gazteen parte-hartzea. Herri txikietan landu da gaia, baina oso garrantzitsua da
‣‣ Tamainakoak oso ondo baloratzen dira, jarraitzeko
‣‣ Webgunea: erronka elikatzea da, heldu egin behar diogu gaiari
‣‣ Diru-laguntzak: aurten planteamendua integralagoa zen, eta 2014an berdin egitea aurreikusten da
‣‣ Eztabaida eman behar da zer den kalitatezko parte-hartzea eta zer ez den. Diruz lagundu behar dira prozesuak baldin eta ezaugarri batzuk (kalitatezkoak) baldin badauzka: komunikazioa, prestakuntza, balorazioa…
2014an definitu behar da zer den kalitatezko parte-hartzea, hori eztabaidatzea proposatzen da

4. taldea
‣‣ Gai monografikoak landu: teknologia berria, gazteen lokalak…
‣‣ Weba: hobetu eta erraztu egin beharko litzateke
‣‣ Tamainakoa: ondo, jarraitu
‣‣ Herri txikientzako laguntza tekniko handiagoa
Arantzak (GFA):
‣‣ Herri txikiei laguntza: GFAko taldea indartzeko asmoa dago, eta egiten denean, emango zaie laguntza hori
herri txikiei.
‣‣ Webgunea: diru-laguntzen zuriketa egiterakoan sistematizazio-fitxa webgunean betetzeko eskatzea pentsa-
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tzen ari gara, webgunearen elikatzea bermatuko duelako eta onuragarria izan daiteke. Asmoa dago herri batzuekin ahalegin berezia egiteko, eta tamaina bakoitzetik herri baten izena behar da, lan egiteko. Prest agertu dira:
Txikietatik: Gorka (Orendain)
Ertainetatik: Jon (Urretxu)
Handietatik: Zezilia (Beasain)
Hauek dira proposatutako ekintzak multzoka:
PROZESU BATERATUAK: Gai monografikoak lantzea (jendeak interesaren arabera parte hartuko du):
‣‣ Teknologia berriak
‣‣ Gazte-lokalak
‣‣ Ordenantza-ereduak
‣‣ Auzolana bultzatzeko
‣‣ Herri-kontsultak
‣‣ Gazteen parte-hartzea bereziki lantzeko zerbait
INFORMAZIOA ETA SISMATIZAZIOA:
‣‣ Web orria hobetu eta erraztu, bizitasuna eman, formakuntza baina bakoitza bere ordenagailuarekin, elikatzea
‣‣ Parte-hartzearen gizarteratzea
FUNTZIONAMENDUA ETA ANTOLAMENDUA:
‣‣ Tamainako lantaldeak: ordenantza-ereduak, kalitatezko parte-hartzearen inguruko eztabaida
‣‣ Herri txikientzako laguntza teknikoa
‣‣ Diru-laguntzak: aurtengo bidetik, integralagoa, estrategikoa eta sistematizazio-fitxa webgunetik betetzeko
eskatzea, horrela egindako esperientziekin elikatuko da webgunea.

ELKARREKIN IKASI
‣‣ Trebakuntza: oinarrizkoa eta jarraipena. Auzolana bultzatzeko
KATEAk horiek guztiak jaso, biribildu eta 2014rako plangintzaren proposamena zabalduko du.
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urtarrila
asteak
KATEAREN BILERAK
Helburuak
Tamainako lantaldeak:
saioak eta planifikazioa…Herri txiki,
ertain eta handiak
Sareko saioa: balorazioa eta urteko plana
eta tamainako lantaldeen aurkezpena
2 Prozesu bateratu: 1
(ordenantza+herri-kontsulta+diskurtsoa) 2
parte hartze prozesuetan genero berdintasunaren ikuspegia
txertatzea
Trebakuntza: auzolanaren inguruko hausnarketa jardunaldia
Kanpoko esperientziak: Kerala-ra (India)
bidaia partaidetzazko
planifikazioa ezagutzeko
Diru-laguntzak eskatu,
ebazpena eta zuriketa
Herri txikietarako laguntza teknikoa
Webgunea herri txiki,
handi eta ertain baten
proba pilotua egin
Webgunea elikatzea:
Dirulaguntzekin prozesua sortu. Dirulaguntzen zuriketan
sistematizazio fitxa
Parte hartzearen gizarteratzea: liburuaren aurkezpenak
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4.9 Saioaren balorazioa
Gelan jarrita geneukan paperean bakoitzak saioa baloratzeko hitz, esaldi, marrazkia edo nahi zuena egiteko
eskatu diogu.
Hauek idatzi direnak:
‣‣ Talde bikaina.
‣‣ Lan handia egiten ari gara!
‣‣ Hasiera ona!
‣‣ Baliagarria!
‣‣ Pausoak ematen mailak igotzen.
‣‣ Hobetzea eta jende gehiagok parte hartzea.
‣‣ Pilak kargatzeko ederra izan da!
‣‣ Hasierako ilusiotik errealitatera goaz. Oraindik lan asko. Animo!! Eutsi honi!
‣‣ Luzetxo. Fusiblea erreta.
‣‣ Aurpegi berriak (+).
‣‣ Burugogorrak garelako, lortuko dugu. Animo denoi.
‣‣ Ezkor iritsi, indartuta atera!
‣‣ Beti bezala oso gustura. Eskerrak denoi eta gora bihotzak. Animo!
‣‣ Lehenengo aldia izanik, aberasgarria, interesgarria.
‣‣ Beti bezain ondo, interesgarria. Denon artean lortuko dugu.
‣‣ Hau lanak Inaxis!
‣‣ Beti bezala giro onean “txutea” jasotzen.
‣‣ Saguak aktan joan behar du (Zezik argazkia du).
‣‣ Aupa sagua!

46

2013 urtearen balorazioa
eta 2014 urtearen plangintza
2014ko martxoa

