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SARRERA
Txosten honetan bilduta dago 2018ko Gipuzkoako Herritarren Partaidetzarako Erakunde Arteko
Espazioaren memoria. Urtean zehar Espazioan garatu diren ekintza nagusiak laburbildu dira bertan. 2018ko
plangintzak 5 zutabe edo jarduera esparru nagusi izan ditu. Hauek dira:
Teknikarien bilgunea: hau da foro nagusia. Bertan landu dira proposamen orokorrak,
erabakiak hartu dira eta gainerako ekintzekin lotura lana egiteko balio izan du.
Plangintzaren antolaketa, jarraipena eta balorazioa egiteko erabiltzen den gunea da.
Horretaz gain, elkarlanerako eta esperientziak partekatzeko gunea ere bada.
Trebakuntza: Espazioko teknikarien beharretara egokitutako formazio eskaintza egin da.
Aurtengo kasuan, iraila eta urria bitartean Fazilitazioari buruzko ikastaro trinkoa egin da.
Lau saiotan.
Mintegiak: goiz bateko saio monografikoak dira. Aurtengo berrikuntzetako bat izan da. Saio
bat egin da, “Prozesu Komunitarioak” izenarekin.
Lan-taldeak: hiru lan-talde abiatu dira ekitaldi honetan. Horietako bat Gipuzkoako udalerri
txikiei egokitua izan da, 2 000 biztanletik beherako udalerri, alegia. Beste biak gai baten
ingurukoak izan dira: “Generoa eta herritarren partaidetza” izan da bat, eta “Erabakimena
ahalbidetzen duten prozesuak” izan da bestea.
Partekatu on-line foroa: aurrez-aurreko harremana zeharka indartzeko asmoarekin sortu
da, eta batez ere, Espazioak sortzen dituen material guztien gordailu gisa; sareko kide
guztiek eskuragarri izan dezaten sortzen den material guztia (aktak, txostenak, lantaldeen
materialak eta emaitzak, formazio saioetako edukiak).
Jarraian, atal hauetako bakoitzak eman duena laburbilduko dugu; banan-banan.

TEKNIKARIEN BILGUNEA
Espazioaren gune nagusiena da. Bertan egiten zaio plangintzari jarraipena eta edukiak eztabaidatzeko eta
erabakitzeko gunea da.
Aurtengoan hiru bilera egin dira: urtarrilaren 31ko saioak balio izan zuen 2017ko ekitaldiari amaiera
emateko, eta baita 2018koa prestatzen hasteko ere; uztailaren 5ean egin zen bigarren bilera, plangintzaren
jarraipena egiteko baliatu zen, eta abenduaren 14an egin zen urteko azkena; urtearen balorazioa egiteko
eta hurrengo ekitaldirako hobekuntzak eta berrikuntzak proposatzeko xedearekin.
Saio guztien laburpena egingo dugu jarraian, bileretan landutakoaren sintesiarekin. Informazio
gehiagorako, urteko saio guztien aktak kontsultatu daitezke Partekatu guneko “dokumentuak” atalean:

Urtarrilak 31
Asistentzia datuak:
Emakumezkoak
Udalak

3

16
14

Gizonezkoak
GFAtik

11
6

Dinamizatzaileak

2 (Emun)
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Teknikariak
Guztira

22
27 lagun

Ordezkari politikoak 3

Gai zerrenda:
Ongi etorria, bileraren kokapena eta aurkezpena
Berdintasuna eta parte-hartzea
Foroaren 2017ko ibiliaren laburpena
Lantaldeen emaitzen aurkezpena
2017ko foroa datuetan: adierazleetan oinarritutako datuak
GFAren irakurketa
2017ko ekitaldiaren balorazioa eta 2018rako hobekuntza proposamenak
2018rako plangintzaren zirriborroaren proposamena
2018 lantaldeetako eta prestakuntzarako gaien aukeraketa
Saioaren balorazioa
Saio honek egin zituen lotura lanak 2017ko eta 2018ko ekitaldien artean.
Lehen zatian Genero berdintasunaren eta herritarren parte-hartzearen harremanei buruzko lan saioa
gidatu zuen Oreka Sarea-ko Marixe Noyak.
Bigarren zatian iazko ekitaldiaren balorazioa egin zen eta 2018ko plangintza zehaztu egin zen. Era berean,
aurreko ekitaldiko lan-taldeen azken emaitzak aurkeztu ziren eta 2018rako lan-taldeen gaiak adostu ziren
eta prestakuntzarako ikuspegia zehazteko proposamenak egin ziren.

Uztailak 5
Asistentzia datuak:
Emakumezkoak
Udalak
Teknikariak
Guztira

6
5
11
12 lagun

Gizonezkoak
6
GFAtik
4
Ordezkari politikoak 1

Dinamizatzaileak

3 (Emun)

Gai zerrenda:
Ongi etorria, bileraren kokapena eta aurkezpena
Animometroa
Lantaldeen, mintegien eta herri bakoitzean garatzen ari diren proiektuei buruzko solasaldia
Formazioaren aurkezpena
Epe ertain-luzerako erronkak Gipuzkoa mailan herritarren partaidetzari dagokionez
Saioaren balorazioa
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Uztailaren 5eko saioa baliatu zen urtearen jarraipena egiteko. Ordurako, lan-taldeek bina bilera eginda
zeuzkaten eta ekainaren 22an prozesu komunitarioei buruzko mintegia egin zen. Horiek denen
kontakizunak eta Udalerrietan eta Aldundian urteko lehen seihilekoan gauzatu diren prozesuen berri
jarduteko baliatu zen saioaren lehen zatia.
Bigarren zatian, aldiz, udazkenean burutuko zen formazio ikastaroari buruzko xehetasunak aurkeztu ziren
eta hausnarketarako tartea zabaldu zen epe ertainera Gipuzkoak herritarren partaidetza arloan dauzkan eta
izango dituen erronkei buruz jarduteko. Hemen hausnarketa horren emaitza:
Zure ustez, zeintzuk dira Gipuzkoan dauden erronkak, epe ertainera, herritarren partaidetzari dagokionez?
HERRITARRAK
Sinestea funtziona dezakeela. Betebeharra dela.
Hiritartasun sena indartu: eskubideak betebeharrak.
Herritarrei parte-hartzearen garrantziaz ohartaraztea, oraindik kopuruak txikiak dira.
Exigenteak izatea politika publikoen gainean egonez.
Etorkizuneko ikuspegia barneratu, konformismotik atera, konfort guneak utzi eta
berrituz arriskatzeko.
ELKARTEAK
Elkarte barrutan botere harremanak lantzeko tresnak, formazioa eskaini, lidergo
berriak.
Elkarteek: egindakoa balioetsi.
UDAL LANGILEAK
Beharra ez ezik, ekarpena ere bada.
UDALAK
Partaidetza kultura indartu (etxe barruan).
Arrazionalizazioa gainditu eta bere egin.
Demokrazia zuzeneko ariketa sakon eta inpaktanteak egin, eredugarri izan daitezen
sinesgarritasun politikoa handitzeko bidean.
GFA
Benetan entzutea (aktiboa!) eta aitortza: bitarteko guneak eraiki (erakunde eta
elkarte+herritarren artean)
Legegintzaldi aldaketa datorrenez, nola egin edo zer egin dezakegun udaletako
agendetan partaidetza sartzeko, arduraduna izendatzeko eta espazioa indartzeko.
Parte-hartzean “tabu” diren gaiak ez egotea. Dena tratatu daiteke, gizarteak,
herritarrek eskatzen badute.
Aldundian herri ekimenez galdeketak eta parte hartze prozesuak eskatzeko bideak
adostasun politikoz lantzea.
LIL-en araututakoa praktikan jartzea jardunaren bidez.
Gutxika “sarea”-n zegoen gogoa berreskuratu, eta Aldundia udalekin batera (haien
beharren mesedetan) lanean jartzea.
Arrazionalizazioa gainditu eta bere egin.
Demokrazia zuzeneko ariketa sakon eta inpaktanteak egin, eredugarri izan daitezen
sinesgarritasun politikoa handitzeko bidean.
GFA<>UDALAK
Udal txikiak parte-hartzea bultzatzeko laguntza teknikoa behar dute, egiten dena ondo
sistematizatzeko.
Sintonizatzea
Aldundiaren rola/eredua definitzea partaidetzaren arloan, udalek zer nahi duten
Aldundia izatea
ZEHARLERROA
Sinplifikatzea
(denei eragiten
Herritarren parte-hartzearen gutxieneko teknikoak adostu > legitimitatea. Ez du denak
die)
balio.
Sinesgarritasuna. “La participación ciudadana está quemada”.
Partaidetzaren kultura indartzea
BESTELAKOAK
Inplikatu enpresak berrikuntza sozialean eta erantzukizun soziala barneratzen.
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Abenduak 14
Asistentzia datuak:
Emakumezkoak
Udalak
Teknikariak
Guztira

11
12
20
22 lagun

Gizonezkoak
11
GFAtik
5
Ordezkari politikoak 2

Dinamizatzaileak

3 (Emun)

Gai zerrenda:
Ongi etorria, bileraren kokapena eta aurkezpena
Gipuzkoako herritarren partaidetza, urteko titularrak
Lan-taldeen irakurketak
Foroa datuetan: adierazleak
2018ko ekitaldiaren balorazioa eta 2019rako hobekuntza proposamenak
2019rako diru-laguntzak
Foru Araua eta IZFEren plataformaren aurkezpena
Saioaren itxiera eta balorazioa
Urteko azkena 2018ko jardunaren laburpena egiteko eta hurrengo ekitaldia prestatzeko saioa izan da.
Saioari hasiera emateko, udalerri bakoitzak lerro-buru baten bidez laburbildu urteko jarduna herritarren
partaidetzaren ikuspegitik, eta, horrela, Gipuzkoako herritarren partaidetzaren aldizkaria osatu dugu.
Ondoren, lan-talde bakoitzak bere jardueraren emaitza nagusiak aurkeztu ditu eta adierazleen bidez
bilgune teknikoaren ibiliari buruzko datuak aurkeztu dira. Horiek kontuan hartuz, urteko balorazio orokorra
egin da eta hurrengo urteari begirako hobekuntza proposamenak egin dira.

Amaitzeko, 2019ko diru-laguntza deialdiari buruzko xehetasunak aipatu dira eta onartu berri den Foro
Arauaren ezaugarri nagusiak aurkeztu dira, bai eta IZFEk landu duen plataforma digital berriarenak ere.
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LAN-TALDEAK
Herri txikien lan-taldea
Asistentzia datuak:
1. bilera: 8 pertsona 8 udaletik
2. bilera: 9 pertsona 8 udaletik
3. bilera: 7 pertsona 7 udaletik
4. bilera: 5 pertsona 3 udaletik
Guztira: 13 udalerri ezberdin
Ibilbidea:
• 1. bilera: Asteasu. Beharren diagnostikoa eta egutegia, gaitegia zehaztu (2018ko apirilak 24)
• 2. bilera: Segura. Herritarrak erakartzeko estrategiak. Gakoen lanketa (2018ko ekainak 13)
• 3. bilera: Berastegi. Praktika onak: Mutiloa (herri batzarrak) eta Segura (errebote plaza) (2018ko
irailak 18)
• 4. bilera: Itsaso. Turismoaren lanketa herritarren partaidetzarekin (2018ko azaroak 14)
Beharrak, eskaerak:
GFAri:
• Aholkularitza teknikoaren beharra izaten dugu, abian jartzen ditugun prozesuek bermeak betetzen
ote dituzten ez dakigulako askotan.
• Baliabide ekonomikoak.
• GFAk eskaintzen dizkigun zerbitzuen berri ez dugu izaten. Hobeto komunikatu beharko lukete.
Orokorrean:
• Komunikazio gaietan gauza berriak probatzeko premia dugu

Lan-taldearen ibiliaren balorazio orokorra:
•

Hobetzekoak:
• Herri gehiago gerturatzea
• Egutegiarekin asmatzea. Zaila izaten da denontzat ona den eguna eta ordua aukeratzea

•

Ondo egindakoak:
•
Lan taldea berriz ere martxan jartzea
•
Saioen maiztasuna
•
Beste esperientziak ezagutzea
•
Giroa atsegina eta erlaxatua izan da

Bataz besteko balorazioa: 8.1
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Generoa eta herritarren parte-hartzea
Parte-hartzaileak:
Udalerria/Erakundea
Donostiako udala
Donostiako udala
Oñatiko udala
Zarauzko udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Gipuzkoako Foru Aldundia
Emun

Izen abizenak
Beñat Jauregi
Olatz Estensoro
Onintza Andres
Nerea Ollokiegi
Miren Arbelaiz
Garbiñe Aramendi
Olatz Irizar (bideratzailea)

Asistentzia datuak:
1. bilera: 6 pertsona 3 udaletik
2. bilera: 5 pertsona 8 udaletik
3. bilera: 5 pertsona 3 udaletik
4. bilera: 5 pertsona 3 udaletik
Guztira: 3 udalerri ezberdin
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Ibilbidea:
• 1. bilera: Zarautz. Beharren diagnostikoa eta egutegia, norabidea zehazten saiatu.
• 2. bilera: Zarautz. Igor Ahedoren tailerra: Zumarragako esperientzia praktikoa.
• 3. bilera: Oñati. Lan taldearen norabidea zehaztu.
• 4. bilera: Donostia (Aldundia). Ariketa praktikoa eta 2019rako ibilbidea pentsatzen hasi.
Beharrak, eskaerak:
GFAri:
• Parte hartzea eta generoa “beste arloetako” politika publikoetan nola txerta dezakegun zehaztea.
Taldeari:
• Teoriara baino praktikara zuzentzea.
• Ondo egindakoetatik ikasi: esperientzia baliagarriak identifikatzea eta ekartzea.
Orokorrean:
• Gaiaren inguruan etengabeko hausnarketa egitea.
Lan-taldearen ibiliaren balorazio orokorra:
•

•

Hobetzekoak:
•
Berdintasun teknikariekin koordinazioa.
•
Ibilbide orria ongi zehaztea.
• Hausnarketa orokorrak praktikora ekartzea.
Ondo egindakoak
•
Lan taldea martxan jartzea.
•
Saioen maiztasuna.
•
Giroa atsegina eta erlaxatua izan da.
• Hausnarketaren beharra agerian utzi.
• 2019rako ibilbide orria zehaztea.

Bataz besteko balorazioa: 7.4
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Erabakimena ahalbidetzen duten prozesuak
Parte-hartzaileak:
Udalerria/Erakundea
Donostiako udala
Donostiako udala
Errenteriako udala
Tolosako udala
Oñatiko udala
Zarauzko udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Emun

Izen abizenak
Amaia Agirreolea
Olatz Mujika
Mikel Goñi
Gari Lekuona
Onintza Andres
Nerea Ollokiegi
Sergio Gonzalez
Denis Elortza (bideratzailea)

Asistentzia datuak:
1. bilera: 6 pertsona 5 udaletik
2. bilera: 6 pertsona 5 udaletik
3. bilera: 5 pertsona 5 udaletik
4. bilera: 4 pertsona 3 udaletik
Guztira: 5 udalerri ezberdin
Ibilbidea:
• 1. bilera: Donostia. Ibilbidearen irudikapena, gaiarekiko espektatiben neurketa (2018ko apirilak 26)
• 2. bilera: Errenteria. Kasu praktiko baten azterketa, galdera batzuk ateratzea (2018ko maiatzak 29)
• 3. bilera: Tolosa. Beste kasu baten azterketa. Galdeketen arrakastarako gakoen identifikazioa
(2018ko irailak 18)
• 4. bilera: Zarautz. Bidearen azterketa eta balorazioa, emaitzen laburbilketa (2018ko abenduak 11)
Beharrak, eskaerak:
•
Lan-taldearekiko, arnasgune, ezagutza handitzeko gune, elkarrizketa pausurako gune,
hausnarketarako gune eta esperimentatzeko gune izatea.
•
Gaiarekiko, presarik gabeko hausnarketa, beldurrak kentzea, ikuspegi aplikatua, praktikatik
abiatzea.
• Jarraitzeko gonbidapena, erantzunak aurkitzen saiatzeko
Bataz besteko balorazioa: 8.5
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FORMAZIOA
Teknikarien bilguneko ezinbesteko arloetako bat da formazioarena, teknikarien eskari nagusienetakoa
izaten delako. 2018 urterako, ikastaro trinkoaren formatuaren alde egin da. Sareko teknikarien beharrak
eta eskariak kontuan hartuz, euren lanbidea profesionalki garatzeko tresna erabilgarria eta berritzailea
eskaini nahi izan zaie, eta hori dela eta, antolatu da fazilitazioari buruko ikastaroa Manahamana
aholkularitzaren eskutik.
2018ko irailaren 18an hasi da ikastaroa eta urriaren 2an amaitu da. Hauek izan dira ikastaroaren ezaugarri
teknikoak.
Izenburua: Fazilitazioaren gaineko formazio-ekintza. Elkarrekin ikasten.
Emailea: Manahmana. Maialen Oregi eta Andrea Goitia.
Egunak: irailak 28, urriak 5, 19 eta 26.
Ordua: 9:30-13:30
Lekua: Gipuzkoako Foru Aldundia. GUNEA aretoan (beheko solairua).
-

HELBURU OROKORRA:
·

-

-
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Fazilitazioaz ikasi, taldeak gidatzeko erreminta eta abileziak landuz

HELBURU ZEHATZAK:
·

Fazilitazioaren oinarriak, rola eta ekarpenak ulertu

·

Erreminta sorta bat ikasi

·

Abileziak landu

·

Saioak diseinatzen ikasi

EMAITZAK:

www.emun.eus

·

Ikasketa-koadernoa: bertan saioetan lantzen dena agertuko da, ondoren gida liburu gisa

erabili ahal izateko.
Ikastaroari buruzko balorazioak oso positiboak izan dira, kualitatiboki zein kuantitatiboki. Bataz beste, 16
pertsona etorri dira saioetara, 8 erakundetatik. Zehaztapen gehiago daude Espazioaren adierazleen atalean
(ikus 15. orrialdea).

MINTEGIAK
Aurtengo ekitaldiko berrikuntzetako bat izan da. Bakarra egin da, ekainaren 22an, ondoko gaiarekin:
PROZESU KOMUNITARIOAK. Horretarako, bi gonbidatu ekarri dira: Maite Arroitajauregi "Mursego"
musikaria, 2017an Oiongo herritarrekin batera grabatu zuen diskoaren lanketa prozesua azaltzera. Disko
horren bidez hainbat gai sozial landu zituzten; hala nola, bizikidetza eta jatorri aniztasuna, herritarren
partaidetzaren bidez.
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Beste gonbidatua Zesar Martinez EHUko Soziologiako irakaslea eta Parte Hartuz ikerketa guneko kidea izan
da. Martinez aditua (eta aritua) da prozesu komunitarioetan eta ikuspegi bikoitz hori baliatu zuen (teorikoa
eta praktikoa) herritarren partaidetza arnas luzeko jarduera dela adierazteko eta udaletako partaidetza
teknikariei hainbat gako erakutsi zizkien euren lana eraginkortasunez eta ikuspegi kritikoarekin garatu ahal
izateko.
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ONLINE FOROA: PARTEKATU
PLATAFORMA
Irailean jarri zen martxan “Partekatu” izeneko plataforma Gipuzkoako Foru Aldundiak erabiltzen duen
“Elkarlana” atariaren barnean. Helburu nagusia da elkarrekintzarako on line tresna erabilgarria sortzea,
espazioan parte hartzen duten pertsona guztientzat erabilgarria izango dena eta espazioaren jardunak
sortzen dituen material guztiak biltegiratuko dituena. Era berean, herritarren partaidetzarekin zerikusia
duten albiste esanguratsuenak jasotzen dira “blogak” atalean eta hilabetero albiste interesgarrienen
txostena egiten da jakintza partekatu eta eguneratzeko asmoarekin.
Ondoko atalak dauzka Partekatu guneak:
Egutegia: hitzordu garrantzitsuenak jasotzen dira bertan.
Dokumentuak: aktak, lantaldeen materialak, prestakuntzako materiala, …. biltegiratzeko gunea.
Albisteak / buletinak: albiste esanguratsuen gunea.
Wikiak: dokumentuak elkarlanean garatzen ahalbidetzen duen gunea.
Foroa: elkarrizketak eta eztabaidak egiteko gunea.

ADIERAZLEAK: EMAITZAK
Teknikarien bilguneak 2017ko ekitaldian landutako adierazle sisteman oinarrituta eta denon artean
adostutako balioak kontuan hartuta, 2018an ere ekitaldiaren jarraipenerako sistema bera erabili dugu.
Hauek dira urteko jardueraren datuen emaitzak:

ADIERAZLEAK

NEURGAILUAK

NEURGAILUEN ADIERAZLEEN
EGOERA
EGOERA

Bilguneko parte-hartzea
%19
Ikastaroko parte-hartzea
%13
**
On-line plataforman erregistratutako udalen portzentajea
%42
Lan-taldeetan izena emandako udalen portzentajea
%27
Lan-taldeetako asistentzia
%83
Mintegiko parte-hartzea
%6
Plangintzaren betetze- Aurreikusitako ekintzen (Bilgunearen bilerak, kongresua, lantaldeen
bilerak eta "produktuak", on-line plataforma, prestakuntza
%92
*****
maila
ikastaroak…) betetze-maila
%81
Plangintzako ekintzen Bilguneko bileren balorazio orokorrak
Prestakuntza ekintzen balorazio orokorra
%76
****
kalitatea
Lantaldearen bileren balorazio orokorrak
%80
Bilguneetako balorazio orriko 1. galdera (eraginkortasun-pertzepzioa)
%81
Plangintzaren
%75
****
eraginkortasun-maila Lantaldeetako balorazio orriko 1. galdera (eraginkortasun-pertzepzioa)
Prestakuntza ekintzen balorazioa? (eraginkortasun-pertzepzioa)
%77
Bilguneetako balorazio orriko 2., 3. eta 4. galderak [ph aukera, giroa, motibazioa]
%84
Foroaren balioen
Lantaldeetako
balorazio
orriko
2.,
3.
eta
4.
galderak
[ph
aukera,
giroa,
motibazioa]
%86
***
betetze-maila
Udalen asistentzia orokorra (bilgunea, lantaldeak, prestakuntza, kongresua, on-line
%25 foroa) [erantzukidetasuna]

Udalen parte-hartzea
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ESPAZIORA ATXIKITUTAKO UDALEN ARTEAN ZENBATEK ETA NOLA PARTE HARTU DUTE?

Agerpenak
Asistentzia

ANTOLATUTAKO EKINTZEN KALITATEA ETA ERAGINKORTASUNA

Kalitatea
Eraginkortasuna

ESPAZIOAREN BALIOEN BETETZE-MAILA

Datu hauetan oinarrituta ondoko balorazio orokorra egin daiteke: plangintza bera eta honen kalitatea eta
eraginkortasuna oso ondo baloratzen dira, eta, kontrara, emaitza okerrenak agertzen dituen arloa da
udalen parte-hartzearena. Orotara, ez dira asko Espazioko ekintzetara bertaratu diren udalak, baina behin
etortzen direnak nahiko leialak direla esan daiteke normalean “ohiko” hartzaileak izaten direlako. Foroko
balioen betetze mailari dagokionez, emaitza orokorra erdi mailakoa da, baina xehetasunez ikusten baditugu
datuak, ikus dezakegu parte-hartzearen datua dela emaitza jaisten duena, bilguneetako eta lan-taldeetako
balorazioak altuak direlako.
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2018ko BALORAZIOA ETA
2019ra BEGIRAKO
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK
Azken atal gisa, abenduaren 14ko foro teknikoan egindako azken ariketaren emaitza berreskuratu dugu.
Lehen taula honetan Espazioaren balorazioa ikusi dezakegu, atal guztiak kontuan hartuta.

ONDO EGINDAKOAK

HOBETZEKOAK

-Espazioa egonkortuta dago. Irekia eta malgua
izaten jarraitzen du.

-Parte hartze maila handitzea.

-Mintegia oso iradokitzailea eta inspiratzailea
izan zen.

-Edukiekin ez dugu beti asmatzen.

-Ikastaroa, oso aberasgarria eta eraginkorra
(edukiak eta erritmoa).
-Espazioaren formatua, parte hartzen
dugunontzako behintzat, oso gustukoa da.
-Fokua Herritarren Partaidetzan zuzentzea bera
oso positiboa da.
- Agendan sartzen hasiak gara (trebakuntza,
mintegia, …). Produktuak barneratzen.

-Aldundiaren espazioa da ala udalena? Interinstituzionalitate eza.
-Beti betikoak gara eta aniztasun handiagoa lortu beharko
genuke.
-Hausnartu beharrekoa: diru-laguntzak jaso dituztenak ez
genituzke behartu behar foroaren ekintzetan parte hartzera?
-Hobeto komunikatu behar dugun foroan egiten ditugunak,
etortzen ez direnek ikus dezaten ekintzon baliagarritasuna.
-Legealdi berria baliatu behar dugu jende berria erakartzeko.
-Egokitu espazioko ekintza batzuk herri txikietara, adostu herri
txikiekin formatu egokia; herri txikiak gugana etorri baino, gu
joan behar gara beraiengana.
-Trinkotu lantaldeen erritmoa. Beste “tempo” batekin antolatu.
-Probatu espazio berriak alde guztiak (teknikari, politikari,
herritar…) elkartzeko saiakera egiteko.

MANTENDU BEHARREKOAK
-Espazioak ematen duen guztia mantendu eta
indartu. Handitu parte-hartzea.
-Mantendu elkartzeko dauzkagun espazioak.
-Mantendu formakuntza (edukia eta formatua).
-Mantendu dezagun etortzen garenon jarrera
baikorra eta eraikitzailea.
- Foroa mantendu parte-hartze saila edo
teknikari dutenentzat beharrezkoa delako.

ZER EMATEN DIGU?
-Espazioak beharrak detektatzen laguntzen digu.
-Pentsatzeko/hausnartzeko beharra eragiten digu; udalean ez
daukagu horretarako aukerarik.
-Jakintza handitzen eta partekatzen laguntzen digu. (beste
herriak, teknikariak, formazioa…).
- Ezagutza teorikoa handitzea.
-Espazioan ikasitakoek laguntzen digute herritarren eta udalen
arteko kohesioa lortzen hasten.

Ondoren, aurreko ariketan oinarrituta, 2019rako hobekuntza eta berrikuntza proposamenak landu ziren,
banaka eta taldeka. Taula honetan jaso dira guztiak.
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FORO TEKNIKOA
-Foro teknikoaren
ezaugarriak
(baliabideak,
edukiak,
baliagarritasuna….)
hobeto
“merkaturatu”
udaletan.
-Zeharkakotasuna
sustatu.
-Foro teknikora
hirugarren perfil
edo eragile mota
bat sartzea
gonbidatu gisa
(unibertsitatea,
elkarteak, …).
-Herri txikien
beharrak ezagutu
eta horietara
egokitu.

LANTALDEAK
-Aurtengo
lantaldeak
mantendu.
-Lantaldeetan
antzemandako
gabezietatik,
formazioa eskaini.
-Urteko kudeaketa
planak egiteko
lantaldea.
-Lantaldeetara
perfil
ezberdinetako
eragileak
gonbidatzea.
-Herri txikien
beharrak ezagutu
eta horietara
egokitu.

TREBAKUNTZA
IKASTAROAK
-Mediazioaren
tresnak/gatazka
aurrean egoki
erantzuteko
dinamikak. Interes
kontrajarrien
aurrean zer egin.
-Prestakuntza
berritzailea izan
dadila.
(Formatuari,
edukiari, e.a.
dagokionez).
-Trebakuntza
eskaintza perfil
ezberdinetara
egokitzea (hasi
berriak, e.a).

MINTEGIAK
-Lurraldeko
praktika
interesgarriak:
esperientziak
konpartitu
(gaiaren arabera,
ideiaren
tamainaren
arabera…).
-Udalen rola
birpentsatu,
herritartasunari
dagokionez,
prebentzio lana
indartu (Kontuz,
Vox dator!)

“PARTEKATU”
GUNEA
-Online gunea
dokumentuak
gordetzeko eta
informaziorako
gune moduan
baino ez.

BERRIKUNTZAK
BESTELAKOAK
-Bertako
esperientziak
ezagutzeko bisitak
(gai bati lotuta,
elkar laguntzeko).
-Egun osoko saioa.
Espazioko gauzak
hobeto
konpartitzeko.
-Hornitzaileen
foroa (IHOBE)
“perbertitu” gabe.
Foroak bi aldeen
(bezeroahornitzailea)
beharrak
partekatzeko.

-Praktikoa, erraza,
errepikagarria >
politikoei
zuzendua,
iradokitzailea.
-Teknikariak eta
politikariak batera.
Formatua ondo
pentsatu.
-Gasteizko udalak
alderdi politikoen
artean markoa
zehaztu zuen
legealdi hasieran
eta
“partaidetzaren
agenda”
planifikatzearen
garrantzia
azaleratu zuen.
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