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hitzaurrea
Liburu honetan, azken urtean Gipuzkoan gauzatutako herritarren partaidetzako
prozesuen xehetasunak aurkituko dituzu. Foru Aldundiak, udalek, eta herritarren elkarteek
martxan jarritako prozesuen edukia eta nondik norakoak ezagutu ahal izango dituzu.
Ezaugarri eta metodologia ezberdinetako proiektuak, baina guztiak ere pertsonak
helburu eta protagonista dituztenak, herritarrak ahalduntzeko eta proiektu komunak
eraikitzeko balio izan dutenak. Eta batez ere, politika publikoen sorkuntza partekatua
mamitzeko bidean, ondorio mamitsuak utzi dizkigutenak.
Harrokeriarik gabe, baina harrotasunez esan behar dugu Gipuzkoa eredu dela hainbat
alorretan. Eta partaidetzan ere, uste dut bidea egiten ari garela. Politika eta erakundeak
eraberritzeko, lehenik eta behin, gizartearekin erlazionatzeko dugun modua aldatu
behar dugu. Erosotasun esparrutik irten, eta herritarren eta gizarte antolatuaren nahiak
barne hartuko dituen eredu baterantz egin. Gizarteak bere etorkizuna eraiki nahi duela
ulertzen dakien eredu bat, etorkizuna ez baitago aurrez zehaztuta, pertsonek eraikitzen dugu. Are gehiago, guztion
ideiak, talentua, energia eta ilusioa behar ditugu Gipuzkoak dituen erronka garrantzitsuei aurre egin ahal izateko.
Bide horretan tupust egingo dugu askotan, baina horrek ere ikasteko aukera emango digu. Badakigu alor honetan ez
dagoela errezeta magikorik. Partaidetzan ezinbestekoa dela elkarrengandik ikastea. Esperientzia arrakastatsuak eta
praktika egokiak partekatzea. Etengabe aldatzen ari den alorra da, gu ere aldatu egiten garen heinean. Erabakiak
hartzeko prozesuak gero eta konplexuagoak diren honetan, indibidualismoaren mehatxua bizi dugun honetan, badakigu
partaidetzaren alde egiteak, adostuz, eztabaidatuz eta espazio komunak sortuz, gure erakundeen legitimitatea indartzen
duela, konfiantza sortzen duela, eta gizarte bezala ere indartu egiten gaituela.
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Zenbat eta ikuspegi gehiago aintzat hartu erabakiak hartzerakoan, gipuzkoarrak zenbat eta gehiago inplikatu, orduan eta
eraginkorragoak eta sendoak izango dira politika publikoak, eta hobeto erantzungo diete dauden beharrei. Partaidetza
erraztea, politika anitzagoa eta aberatsagoa egitea da. Partaidetzaren alde egitea, Gipuzkoa proiektu kolektibo eta
partekatu gisa finkatzea da. Sinesmen hori liskar politikoetatik salbu uztea lortzen ari garela denon artean, eta horren
erakusgarri dira liburu honetan topatuko dituzun prozesuak, kolore guztietako eragile eta udalek abiarazitakoak.
Ildo horretan, aurrerapauso handiak eman ditugu legealdi honetan: Gipuzkoako udalak organo bakar batean elkartu
dira, partaidetza indartzeko indarrak batuz. Horri esker, partaidetza bultzatzen ari gara herriz herri, politika publikoen
diseinu, garapen eta ebaluazioan. Sarean lan egiten ari gara. Tokiko esparruak herritarrak inplikatzeko eta partaidetzan
berrikuntza sustatzeko duen potentzialtasunari zukua ateratzen. Babes berezia eskaintzen diegu udal txikienei, baliabide
gutxiago dituztenei. Eta, batez ere, elkarrengandik ikasten ari gara.
Duela gutxi, berriz, adostasun zabalarekin, Partaidetzarako Foru Arau berria onartu dugu. Horri esker, herritarrek eta
Gipuzkoako eragile ezberdinek -elkarteek, fundazioek, sindikatuek, enpresa elkarteek, elkargoek, foro eta sareek, besteak
beste- foru politikak diseinatu, gauzatu eta ebaluatzeko lanetan esku hartu ahal izango dute, zuzeneko partaidetzako
mekanismoen bidez, hala nola partaidetzazko deliberazio prozesuak edo herri galdeketak
Jarrai dezagun ate eta leihoak zabaltzen, etorkizuna denon artean eraikitzeko.
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L

ur eremu txikiena hartzen duen eskualdea da (71,6 km²), hori horrela delarik, eskualde osoa dena batera begi
bistan eduki daiteke, bertan diren talaia zoragarriren batetik. Gipuzkoako ekialdean dago, eta hauek ditu mugak:
iparraldean Bizkaiko itsasoa, ekialdean Frantzia, hegoaldean Nafarroa, eta mendebaldean Donostialdea eskualdea.
Bidaso ibaia da eskualde honetan Gipuzkoa eta Frantziaren arteko muga naturala. Txingudiko badian itsasoratzen
da 66 km-ko bidea egin ondoren, batez ere nafar lurretan barna. Badiara bertara heldu aurretik, padurak sortzen ditu
itsasoko urarekin nahasirik, nahiz eta azken urteotan padura horien luze-zabalera asko urritu den. Eskualdearen barruan
Bidasoa ibaiaren adar garrantzitsuenak Errolasarko eta Jaizubia dira.
Bidasoa Beherean bi udal bakarrik daude: Irun, Gipuzkoako bigarren herririk handiena, eta Hondarribia. Lehendabizikoa
eskualdearen barnealdean dago eta bigarrena, berriz, badiaren alboan. Bi udal horien herriguneak elkarturik daude
gaur egun, eta elkargune hori Donostiaren eraginpean dagoen azpimultzo baten buru gertatzen da.
Frantziako mugakide izanik, ekonomia jardueraren zati handi bat aduanaren burokraziaren ingurukoa izan da, baita
eskualdea zeharkatzen duten bide azpiegituren ingurukoa ere: A-8 autobidea (Bilbao-Behobia) eta N-I errepidea (MadrilIrun), gero Pariseko bidea hartzen dutenak. N -121 eskualdeko errepideak Bidasoa Beherea Nafarroarekin lotzen du;
errepide horri esker eskualde honek harreman estuak ditu ipar-ekialdeko nafar herriekin. Trenbide komunikazioetarako
geltoki handi bat dago Irunen, mugaren beste aldean, Hendaian, jarraipena duena. Bada bide estuko trenbide bat,
Eusko Tren, enpresaren mendekoa, Donostia eta Hendaia lotzen dituena. Topo. izenez ezaguna da. Bi trenbide horiei,
baliteke agian denbora gutxi barru Abiadura Handiko Trena ere gehitzea. Garraiobideen azpiegituraren barnan, azkenik,
Hondarribia ondoan berrogeita hamargarren hamarkadaren amaieran eraikitako aireportua dago. Pista bakarrekoa
da, txikia, eta handitzea, bestalde, ia ezinezkoa da, lehendik ere itsasoari kendutako lurren gainean baitago egina.
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IRUN

AZALERA: 42,8 km2 | BIZTANLEAK: 61.983 | UDALBATZAREN OSAERA: PSE-EE (10), EAJ-PNV (5), SPI (5), EH Bildu (3), PP (2)

www.irun.org

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
PEDRO ALEGRE (Arloko zinegotzia)

10 | IRUN BIDASOA

AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
AURREKONTUAK

Guztira 864 (448 emakumezko, 416 gizonezko)
Badira urte batzuk, Irungo Udala hiritarrak aktibatu nahian
dabilela parte-hartze ekimen desberdinen bitartez,
gobernantza publikoko eredu ireki bat ezarriz apurkaapurka. Bide horretan, aurrekontu parte-hartzaileen
prozesuak abiatu zituen 2015ean eta prozesu horien
bidez, herritarrek erabakitzen dute aurrekontuetako
1.500.000 euro zertara bideratu. Parte-hartze mailari
eta hartutako erabakien kalitateari begira, urtetik urtera
prozesu arrakastatsuagoak dira eta esperientziak berak
prozesuan urtero hobekuntzak txertatzeko aukera
ematen du.
Beraz, prozesu honen baitan, herritarrek Irungo Udalaren
2018rako aurrekontuetako 1.500.000 euro nora bideratu,
erabaki zuten, aurreko urteetan bezala prozesua bi
eremutan egituratua:
•
•

Prozesu orokorra: 16 urtetik gorako herritar orori
zuzendua. 1.300.000€
Gazteen prozesua: 16 eta 30 urte bitarteko gazteei
zuzendua. 200.000€

Irungo Udalaren Aurrekontu Orokorra 70 milioi euro
ingurukoa da, %70 udal funtzionamenduaren gastuetara
bideratzen da eta %12 inguru inbertsioetara. Aurrekontu
parte-hartzaileen bidez, beraz, 1.500.000 euro, ia %3,
jartzen ditu Udalak irundarren eskura.

Parte hartze prozesuak bi fase izaten ditu, proposamenak
egiteko fasea (presentzialki edo online) eta webgunearen
bidez proposamenak bozkatzeko fasea.
PARTE-HARTZE DINAMIKA ETA METODOLOGIA
PROZESU
OROKORRA

ONLINE
proposamenen
aurkezpena

5 proposamenen
aurre aukeraketa

AURREZ AURREKO
proposamenen
aurkezpena
(3 bilera)

15
proposamenen
aurre aukeraketa
Proiketuen
bideragarritasunaren
ebaluaketa

GAZTEEN
PROZESUA

ONLINE
proposamenen
aurkezpena

BILERA
IREKIA

ONLINE
azken boto
ematea

aurre
hautaketa
eta bozketa

KALE DINAMIZAZIOA
eta aurrez aurreko
aurkezpena
FORO PRESENTZIALA

Gazteen parte-hartzea sustatze aldera, lau ekintza berri
eraman ziren:
• Kale-dinamizatzaileak.
• Aisialdi-monitoreekin tailerretan dinamikak.
• Informazio eta bozketarako karpa higunean.
• Prozesuaren aurkezpen bideoa sare sozialetan.
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Prozesu orokorra
3 bilera egin ziren hiriko puntu desberdinetan eta horietan 101 pertsonak eman zuten botoa,
lehen bileran 54k, bigarrenean 26k eta hirugarrenean 21ek, joan den urtearekin alderatuta
33 boto gehiago.
Lehenengoa Palmera Montero Gunean izan zen, irailaren 13an. 67 lagun bildu ziren, eta
horietako 54k talde dinamikan eta bozketan parte hartu zuten. Lantaldeek 26 proposamen
egin zituzten eta horietatik 5 aukeratu zituzten azken bozketarako.
Bigarren bilera, irailaren 18an egin zen Lekaeneako ikastetxe publikoan. Bertan, 26 lagunek 13
proposamen egin zituzten eta horietatik beste 5 proiektu aukeratu zituzten azken bozketarako.
Azken bilera irailaren 21ean egin zen Luis Mariano Zentroan eta bertan 21 lagun bildu
ziren. Guztira 12 proposamen egin zituzten eta horietatik atera ziren bileretako azken 5
proposamenak.
Bilera presentzial horiei paraleloki, proposamenak jaso ziren udal webgunearen bitartez,
irailaren 13tik 21era. 15 egun horietan 97 proposamen jaso ziren, horietatik 44 baztertu egin
ziren arrazoi desberdinak medio. Balioztatu ziren 61 proposamenetatik 5 aukeratu ziren irailaren
25etik eta 28ra bitarte egindako bozketan, azken bozketara pasatzeko. Online aurre-bozketa
honetan guztira 795 boto eta 200 parte-hartzaile izan ziren.
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Azken bozketa egin aurretik, 20 proposamenen
bideragarritasuna aztertu zen eta guztiak onartu ziren eta
bilera bat deitu zen argibideak emateko. Bilera Palmera
Montero Gune-ko aretoan egin zen urriaren 4ean.
Azken bozketa udal webgunearen bidez egin zen urriaren
6tik 15era. Bozketa Irun txartelaren bidez egin zen eta
biztanle bakoitzak 5 boto emateko aukera izan. Guztira
864 herritarrek eman zuten botoa eta 3.103 bozka jaso
ziren, aurreko urtean baino ia %7 gehiago. Urriaren
16ean argitaratu ziren emaitzak eta ondorengo 13
bozkatuenekin 1.276.000 euroko aurrekontua txertatu zen
Udal aurrekontuetan.
1. LARRIALDI EGOERAN DAUDEN FAMILIETAKO HAURRENTZAT LAGUNTZA, JANGELEN ITXIERA ALDIETARAKO 20.000€

389 boto

2. KULTUR ESKAINTZAREN GEHIKUNTZA 150.000€

381 boto

3. PARKE ESTALIAK HIRIAN 380.000€

335 boto

4. ARTIA AUZOAN IGOGAILUA 450.000€

232 boto

5. OINAURRE ETA LANDETXA AUZOAK BIDE BERETIK LOTZEA 60.000€

218 boto

6. LANDETXA AUZOA TXINGUDI MERKATARITZA GUNEAREKIN BIDEGORRI BIDEZ LOTZEKO AZTERKETA 12.000€

207 boto

7. ARTIAKO FUTBOL ZELAIAREN ALBOKO PISTA BALIOANITZA ESTALTZEKO ETA EGOKITZEKO AZTERKETA 20.000€

157 boto

8. UDAL ERRAUSKETA-LABE BAT ERAIKITZEKO BIDERAGARRITASUN TEKNIKO ETA EKONOMIKO AZTERKETA 25.000€

143 boto

9. JUNKAL PLAZAREN BERRURBANIZAZIO PROIEKTUAREN IDAZKETA 100.000€

138 boto

10. LETXUNBORRO ETORBIDEAN BOTOIDUN SEMAFORO BIDEZKO OINEZKOEN PASABIDEA 35.000€ 		

102 boto

11. IPARRALDE ETORBIDEAN OINEZKOEN PASABIDEA ALTXATZEA 15.000€

79 boto

12. BEHOBIAN AUTOBUS GELTOKIAREN LEKU ALDAKETA AZTERTZEA 3.000€

76 boto

13. FICOBAKO APARKALEKURA IRISTEKO SEINALEAK JARTZEA HIRIAREN SARRERETAN 6.000€

34 boto
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Gazteen prozesua
Gazte
aurrekontu
parte-hartzaileen
prozesuak
bi
fase
izan
zituen,
proposamenak jasotzeko fasea eta azken
bozketa fasea.
Lehenengo fasean, irailak 13tik urriak
21era,
udal
webgunearen
bidez
proposamenak egiteko aukera izan zuten
16 eta 30 urte bitarteko gazteek. Baina,
aipatu den moduan, berrikuntza bezala,
online foroez aparte, foro presentzialak
ere sustatu ziren, kale dinamizatzaile eta
aisialdi monitoreen eskutik.
Kale
dinamizatzaileen
bidez
proposamenak irailaren 15etik 22ra jaso
ziren eta aisialdi begiraleen bidez, aldiz,
irailak 15-17 asteburuan.
Kale dinamizatzaileen bidez, guztira 16 eta 22 urte bitarteko 41 gazteri galdegin zitzaien eta Irungo Udaleko Gazteria
Zerbitzuak egindako inkesta erabili zen horretarako. Bertan, aukeran planteatu zitzaizkien 12 proiektuetatik gehienez 5
aukeratu behar zituzten (aurreko urteetan gazteen artean antzemandako eta iradokitako beharretatik atera ziren 12 proiektu
horiek). La Salle eta Pio Baroja ikastetxeen irteeretan, CBA liburutegian eta Kolon Pasealekuan egin ziren galdeketak.
Aurreko urteetako proposamenetatik eratorritako aisialdiko begirale izateko ikastaroa ere baliatu zen gazteen
ekarpenak jasotzeko. Aipatu ikastaroa bizpahiru urtez egin da dagoeneko eta irailaren 15etik 17rako asteburuan
egin zen. Bertan galdeketa egitea Udaleko Gazteria Zerbitzuak iradoki zuen, halako jardueretan parte hartzen
duten gazteak proaktiboak izaten baitira. Beraz, parte-hartze ekintza bat antolatu zen ikastaroaren baitan, aisialdiko
dinamizatzaileen laguntzarekin.
Saio presentzial bat ere egin zen, CBA-an, irailaren 19an arratsaldeko 18:00etan eta bi gaztek eraman zituzten beren 3
proposamen zehatz aipatu saiora.

14 | IRUN BIDASOA

Aipatu bide horietatik jasotako 37 proposamenetatik 14 onartu ziren eta 23 baztertu,
horien bideragarritasuna aztertu ondoren eta 14 proposamen horiek bozkatzeko
aukera izan zen bigarren fasean, hau da, bozketa fasean. Bozketa bakarra egin
zen urriaren 6tik 15era eta gazte bakoitzak proposamen guztien artean 5 bozkatzeko
aukera izan zuen. Hala ere, bozketari ekin aurretik, bilera ireki bat egin zen Palmera
Montero Aretoan, urriaren 4ean, baztertuen eta onartuen inguruko argibideak
emateko.
Guztira 243 bozka jaso ziren azken online bozketan eta jasotako bozken eta
aurrekontuaren arabera erabaki zen gazte aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan
erabakigai zen aurrekontua zertara bideratu. Azkenean, 7 proiektu izan ziren
aukeratuak eta 216.000 euro horietara bideratzeko aurrekontua.
1. IRUNGO TOKI GUZTIETARA IRITSIKO DEN BIDEGORRI SARE LUZEAGO ETA HOBEKI KONEKTATU BAT 95.000€

45 boto

2. ASTEBURUTAN ETA AZTERKETA GARAIAN CBA LIBURUTEGIAREN ORDUTEGIA ZABALTZEA 19.000€

34 boto

3. GAZTE ELKARTEENTZAT DIRU-LAGUNTZAK HANDITZEA 20.000€

33 boto

4. EMANTZIPAZIORAKO LAGUNTZA EKONOMIKOAK 75.000€

24 boto

5. ADIMEN EMOZIONAL TAILERRAK 3.000€

16 boto

6. FIFA TXAPELKETA 2.000€

1 boto

7. MAGIC TXAPELKETA 2.000€

1 boto
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Parte-hartzea oinarrizkoa da demokrazia moderno batean, herritarrak erantzunkide izatea.
Ordezkaritzako demokrazia, beste modernoago batekin aberastea da, zuzenagoa, partehartzaileagoa. Herritarrek proiektu eta ekintza publikoak aberasten dituzte eta bakoitzaren
egunerokotasunarekin lotuta dauden ideiak proposatzen dituztenean eta asko laguntzen
digute.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Orain dela urte asko. Baina 2002an lehenengo irundar foroa egin zen eta oso ekimen
handia izan zen. Interes orokorreko bost gai garrantzitsu hartu ziren eta 400 pertsona egon
ziren bost hilabetez lanean osoko bilkurekin, gaur egun foro herritarra bezala ezagutzen
den sistemarekin; herritarren ideiak batzen dituen elkartea. Interneten jaiotzak aukera
berriak eman zizkigun; alkatearekin kontaktatzeko zerbitzu elektronikoak sortu ziren, alkateak
berak era zuzen batean herritarren ekarpenei erantzuteko. 2011an, momentu horretan
zegoen gobernu taldeak demokrazia egonkorrerako dekalogo bat argitaratu zuen eta
bertan, parte-hartzea helburu bat bezala ageri zen.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Funtsean herritarrak entzutea. 100.000 euro baino gehiago kostatzen duten proiektuak
parte-hartze prozesu baten bidez egiten dira; lehenengo fasean herritarrei proiektua
azaldu egiten zaie eta hortik aurrera, proiektuaren arabera, prozesua zailagoa edo
errazagoa izango da. Gure helburua herritarrek ekarpenak biltzea eta etorkizunean egingo
diren proiektuak hobetzea da.

PEDRO ALEGRE

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia
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Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Gure ideia herritarren iritzia bultzatzea zen eta ikusi zer punturaino sortu genezaken horrelako
prozesu bat; hau duela zortzi hamar urte izan zen. Guzti hau hazten joan zen eta duela
bost urte aurreko agintaldikoek erabaki zuten, beste herrietako eta hemengo ekintzak

aztertu eta gero, parte-hartzean oinarritutako aurrekontu ekintza bat sortzea.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Lehenengo ekintza duela bost urte garatu zen. Pisu gehiena presentziazko bilerak zeuzkaten, talde dinamiken bitartez
proposamen batzuk ateratzen ziren eta hauek internet edo herri foroaren bitartez bozkatu egiten ziren. Bigarren urtean
metodologia berdinarekin jarraitu genuen, prozesuari hobekuntza batzuk gehituz. Baina prozesua gauzatzen ari zen
bitartean ikusi genuen ondo antolatutako zenbait taldek interes zehatz batzuk zituztela eta indibidualtasuna galdu genuen.
Bertatik oso proiektu handiak atera ziren baina udalekoek eta zenbait elkartek sentitzen genuen gauzak ez zirela horrela
egin behar. Orduan lantalde anitz bat sortu genuen, baina gazteen partaidetza oso urria zen; gure handicap handiena
da.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Horretan gaude, oraindik ez da bukatu, presentziazko bileren maila hobetu da aurreko urtearekin konparatuta, karpak oso
ondo funtzionatu dute, prozesuak web euskarri oso handia dauka, gardentasuna asko zaintzen dugu. Aurreko urtearekin
alderatuta, internet bidez egiten diren ekarpenen bozketa askoz hobeto doa eta momentuz oso pozik gaude.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Ikasten jarraitu behar dugula. Ez da erraza, denbora gutxi daukagu, badago jende asko oso sartuta dagoena, baina
jendea erakartzea oso zaila da eta talde antolatuen efektuekin jokatzea proiektuak ez gezatzeko oso zaila da eta lan asko
ematen du, baina sentsazioa ona da.
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DEBA BEHEA
Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku eta Soraluze

Mutriku
Deba
Mendaro
Elgoibar

Eibar

Soraluze

HERRIAK
6
BIZTANLEAK
55.703 (gipuzkoarren %7,73)
AZALERA
180,3 km2 (Gipuzkoaren %9,10)
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D

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

AZALERA: 39,2 km2 | BIZTANLEAK: 11.582 | UDALBATZAREN OSAERA: EAJ-PNV (9) EH Bildu (6) PSE-EE (2)

www.elgoibar.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
ANDREA ARRIOLA (Zinegotzia)
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PARTAIDETZA EREDU INTEGRALA (BERRIZ) DEFINITZEA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 19 (11 emakumezko, 8 gizonezko)
Elgoibarko Udalak, udalerrian partaidetzaren kultura
finkatzea eta herritarrak, ikusle huts izan beharrean
udalerriko bizitza publikoaren benetako protagonista
izatea helburu izanik, parte-hartzean eta gobernu
irekiaren estrategian sakontzeko asmoz abiarazi zuen
prozesu hau.
Prozesu honen baitan, partaidetzarako protokolo bat
egin zen, Udal Sailek, eremu honetan, hainbat jarduera
abian jartzen lagunduko duena, eta aldez aurretik
zehaztu zen partaidetza ereduaren irismenarekiko eta
edukiekiko erabateko koherentzia duena. Baita erabilera
esku-liburua ere, herritarren partaidetza, Udal Sailen
eguneroko kudeaketan, egiaz eta eraginkortasunez
artikulatuko duena.
Partaidetza Plana diseinatu eta zehaztu da, aldez aurretik
ezarri diren partaidetza ereduan, protokoloan eta eskuliburuan oinarrituta eta 2018 ekitaldiko aurrekontuak
egiteko herritarren partaidetza prozesua diseinatu da.
Udalak, gainera, biztanle talde guztien arteko elkartasun
eta lankidetza loturak sendotu nahi izan ditu, baita tokiko
administrazioa denei hurbildu ere.
Norbanakoen eta interes talde desberdin eta
heterogeneoen proposamenak jasotzeko, partaidetza

GAIA:
PARTE-HARTZEA
ereduak sarbide inklusiboa eta irisgarria izan behar du
eta horretarako, aurrez aurreko partaidetza kanalak eta
birtualak baliatuko dira aldi berean; baita teknologia
berriak eta benetako gizarteratze garantista ere. Eredu
honek kopuruz zabala izango den partaidetza bermatuko
du, inklusiboa eta gizartearen ikuspegitik anitza izango
dena. Genero berdintasun eta aniztasun printzipioak ere
ezarri beharko dira.
Prozesuen informazio argia eta egiazkoa helarazi behar
da, hizkera korapilatsua eta zaila bazterrera utzita.
Horregatik, Irakurketa Errazaren irizpideak txertatuko dira,
guztiek, era orokorrean, informazioa eskuratu dezaten,
era guztietako diskriminazioak, eta bereziki, irakurtzeko
zailtasunak dituzten pertsonenak, gaindituta.
Eredu honek herritarren arteko elkartasun loturak
sendotzen lagundu eta eragileen arteko lankidetza
bultzatuko du, partaidetzarako kanalez (aurrez
aurrekoak, birtualak eta sare sozialak) eta bitarteko
berritzaileez baliatuta.
Gainera herritarren komunikazioa, elkarreragina eta
partaidetza bideratzen duen whatsapp komunikazio
kanala martxan jarri da baita posta elektroniko bat ere:
partaidetza@elgoibar.eus. Prozesu guztietan,gainera,
herritarrei itzulketa egiteko fase bat izango da.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Udala da herritarrentzako administrazio gertuena eta uste dugu partaidetza hori balio
handi bat dela herritarrak gure udalaren parte direla sentiarazteko. Gure udalak kalitatezko
zerbitzu batzuk eskaintzen ditu, baina guk nahi duguna da pixka bat haratago joan.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Elgoibarren mota eta arlo askotako parte-hartze prozesu asko egon dira. Ez bakarrik partehartzea kalean galderak eginez, baizik eta beste modu zehatz batzuetan. Guk uste dugu
gure udalak urteak daramala parte-hartze prozesuak egiten eta gure ideia da horrekin
jarraitzea eta ahalik eta hoberen egitea.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Herritarrak lau urteetan behin parte-hartzen dute bere ordezkariak hautatzen. Baina
guk nahi duguna da beraien parte-hartzea hor ez gelditzea. Badakigu ordezkari horiek
konpromiso bat daukatela bozkatuak izaten direnetik, baina nahiz eta jakin herriak zer nahi
duen, beraien parte-hartze aktiboagoa nahi dugu. Jakin nahi dugu gustatzen zaien, edo
ez, egiten ari garen guztia; eta ez bazaie gustatzen, jakin nahi dugu ea nola hobetu
dezakegun.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Izan dugun azkeneko partaidetza programa jaietakoa izan da. Betidanik herritarrek izan
dute aukera Elgoibarreko jaietako programan parte hartzeko.

ANDREA ARRIOLA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia

22 | ELGOIBAR DEBA BEHEA

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Konturatu ginen pertsona multzo batzuk ez zutela parte hartzen: umeak, gazteak eta
adinekoak. Orduan pentsatu genuen beraiengana gerturatzea hoberena izango zela.
Horretarako, enpresa batekin lan egin dugu eta beraien txokoetara joan ginen: gazte-

lekura, ludotekara, hirugarren adinekoen etxera… Beraiekin lantegi batzuk egin genituen, nahi zutena landu eta iradokizunak
jasotzeko. Orduan mapa bat egin dugu beraien iradokizunekin eta teknikoki eta ekonomikoki posible zirenak, programan
sartu ditugu. Lortu dugu eta pozik gaude jendeak hartu duen parte-hartze horrekin.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Pozik gaude. Jendeak parte hartu du eta gerturatu garen taldetakoek pozik daude beraien iradokizunak entzun ditugulako.
Nik uste dut erabaki dugun prozesua ona izan dela. Azkenean pozik gaude, beraiek ekarritako proposamenetatik, 16
gauzatu ziren eta jaietan islatu egin dira. Jendea pozik dago egindakoarekin, azkenean proposatutakoa egin dugulako.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Bide luze bat daukagula aurretik eta gauza askotan hobetu egin behar dugula. Baina bide honetatik jarraitu behar dugu.
Parte-hartze ezberdinetan antolatu behar gara eta poliki-poliki eredu ezberdinak aztertu nahi ditugu. Identifikatu nahi
ditugu, egunerokotasun horretan, herritarrek zer eskatzen duten eta udalaren politiketan txertatu.
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SORALUZE

AZALERA: 14,22 km2 | BIZTANLEAK: 3.894 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (5) EAJ-PNV (4) PSE-EE (2)

www.soraluze.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
PATRICIA BORINAGA (Arloko zinegotzia) eta
ANDONI IÑURRITEGI (Arloko teknikaria)
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JOLASAREN ESTAZIÑUA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 101,8 (50,4 emakumezko, 51,4 gizonezko) [Saioen bataz bestekoa]

GAIA:
HAURRAK

2013an herria biziberritzeko "Alkarrekin Soraluze Eginez" prozesua
abiatu zen eta honen baitan, herri hezitzailea helburu, "Herrixak
Hezi" hezkuntza proiektua jarri zen martxan. Proiektua osatzen
duten egitasmo ezberdinen artean dago "Haurren Herriari ekin"
eta honen xedea, haurrak zentroan jarriz, hirigintza ereduaren eta
jolas-parkeen inguruko hausnarketa eta eraldaketa bultzatzea da.
"Jolasaren estaziñua" proiektu honen barruan kokatzen den
ekintza da baina esan beharra dago, honekin hasi aurretik
beste ekintza parte-hartzaile batzuk ere burutu zirela haurrekin,
frontoia atontzea esaterako. 2017ko apirilean beraz, haurrek
plazaratutako jolas parkeak berritzeko premiari erantzuteko,
estaziñoko parkea eraberritzeko parte-hartze prozesua jarri zen
martxan, hiru fasetan banatu dena; "sentsibilizazioa eta beharren
diagnostikoa", "proposamenak eta diseinuen adostea" eta "jolas
parkearen berritzea".
Prozesua, beharrezko moldaketak eginda, aurreikusi bezala
garatu da, haurren parte-hartze bikainarekin eta helduen
ekarpenekin. Moldaketei dagokienean, aipagarriena hirugarren
fasea atzeratu beharra izan da, aspektu teknikoek baldintzatuta,
2018ko azaroan, otsailean eta martxoan saioak burutu direlarik.
Bestalde, hasierako kronograman azaldu baino saio gehiago egin
dira haurrekin, batez ere, parte-hartze saioak eraginkorragoak
izateko talde txikiagoak egin nahi izan genituelako eta parte
hartze saio ireki bat bertan behera geratu zen egutegi arazoak
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medio. Emaitzari dagokionean ere, haurren nahi eta beharrei erantzuten
dien parkea eraiki dela uste dugu eta balorazio orokorra beraz, positiboa da.
Planteatutako helburuak bete direla edo hauen betekizunean pausu
garrantzitsuak eman direla uste dugu, hori dela eta, prozesuak eman dituen
emaitzen balorazioa positiboa da. Herriko haurren gehiengoak prozesuan
parte hartu du eta beraien ekarpenetatik abiatuta, hauen nahi eta beharrei
erantzuten dien parkea eraiki dela uste dugu. Material naturalekin eraikitako
parkea da, aukera anitzak eskaintzen dituzten egiturek osatua, adin eta
errealitate ezberdinak bizi dituzten haurrentzako erakargarria, eta jolasean
sormenerako aukerak ematen dituena.
Bestalde, haurren ahalduntzean eragin positiboa izan du prozesuak, azken
finean, beraien inplikazioak herri mailan aldaketa nabarmenak eragin
ditzakeela ikusi baitute eta etorkizuneko proiektuetan parte hartzeko
motibaturik ikusten ditugu (orain eskola bidearekin gabiltza).
Azkenik, komunitateak hiri antolamenduan jokatzen duen paperari buruzko
hausnarketa sustatu delakoan gaude, proiektuak oihartzun handia izan
baitu herrian. Gainera, herritarrei dagokienean, haurrak erdigunean jarri
izanak iritzia emateko eta erabaki guneetan egoteko duten eskubidea
aintzat hartzea dakar. Hala ere helburu hau epe luzekotzat jotzen dugu eta
herritarren sentsibilizaziorako bestelako egitasmoak martxan jartzeko beharra
ikusten dugu.

METODOLOGIA
Hezkuntza Proiektuko koordinatzailea
“Hezkuntza Proiektua” plan estrategikoa aurrera eramateko koordinazio
lanetarako arduradun bat ezarria du Soraluzeko udalak, eta “Jolasaren
estaziñua” proiektu honen baitan kokatzen denez, bere ardura izan da
parte hartze prozesuaren antolaketa orokorra, parte hartu duten eragile eta
norbanakoen saretzea eta herrira zein udalera begirako komunikazio lana.
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Talde eragilea
Talde hau, Hezkuntza Proiektuko koordinatzaileak eta herriko aisialdi taldeko (Kukimixo) zein euskara elkarteko (Pil pilean)
kideek osatu dute. Lan talde honen ardura izan da besteak beste, parte-hartze saioak diseinatu eta dinamizatzea,
saioetatik jasotako ekarpenetatik ondorioak ateratzea eta parte hartze prozesuan parte hartu duten haur eta helduen
beharrei erantzuteko aukerak aztertu, eztabaidatu eta proposatzea.
Parte-hartze saioak:
Saio ezberdinak antolatu dira haur zein helduekin.
Haur eta Gazteen Batzordea:
Batzordean Hezkuntza saileko teknikariak, Haur eta gazteria saileko zinegotziak, oposizioko ordezkariak, Atxolin guraso
elkarteko ordezkariak, Keixeta guraso elkarteko ordezkariak,
Kukumixo aisialdi taldeko koordinatzaileak eta Hezkuntza Proiektuko koordinatzaileak hartu dute parte eta hilabeteko
maiztasunarekin prozesu osoari jarraipena egin zaio. Batez ere xede informatiboa izan du, talde eragileak erabateko
autonomia izan duelarik prozesua bideratzeko, baina zenbait erabaki hartzerako orduan ezinbestekoa izan da talde
honetako iritziak jasotzea. Azken fasean esaterako, parkea eraberritzeko azken proposamena guztion oniritzia zeukala
egiaztatzeko, ez ohiko batzorde deialdia egin zen, hezkuntza arloko eragileak eta gainontzeko udal ordezkariak
gonbidatuak izan zirelarik.
Esan bezala, prozesuak emaitza onak eman ditu parte hartze kopuruari, haurren ahalduntzeari, herritarren kontzientziazioari
eta parkearen eraldaketaren azken emaitzari dagokionean. Helburu orokorra guztiz bete dela uste dugu eta helburu
espezifikoak ere maila onean bete ditugula esan dezakegu, nahiz eta, aipatu bezala, helburu hauek betetzeak epe
luzeko lana eta konpromisoa eskatzen duen.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Parte-hartzea jendearen ahotsa entzutea da, zer nahi duten eta aukeretatik zer nahiago
duten jakitzea da. Ikuspegi osatugabea izan dezakegu eta partaidetzak guztion gustuko
proiektuak sortzen laguntzen digu.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Funtsean, aurreko legealdian; parte-hartze prozesu bat hasi eta hainbat proiektu sortu ziren,
eta horietako batzuk legealdi honetarako gelditu ziren. Bilakaera partaidetza sustatzeko
lerroa jarraitzea izan da, orokortasunetik abiatuta, proiektuaren azken erabiltzaileak izango
diren pertsonekin zehaztapenetara heldu arte. Helburua da kontutan izatea eskatzen
digutena, betiere gure aukeren barruan dagoelarik.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Ideia eskola ondoan dagoen espazio bat birsortzeko beharretik sortu zen, hau ez zen
erabiltzen eta joko gehiago eman zezakeen. Birsortze lanak egiteko erabiltzaileak kontuan
hartu nahi izan genituen.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

PATRICIA BORINAGA
Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia
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Proiektu jakin honetarako propio sortu zen talde eragileak kudeatu du prozesua. HAURREN
HERRIARI EKIN proiektua eta JOLASAREN ESTAZIOA egitasmoa Soraluzeko jolasgune eta
parke ereduen inguruko gogoeta batetik jaiotzen da eta jolasaren garrantzia hezitzailea
aintzat hartuta, hausnarketa kolektibo baten eta eraldaketa fisiko baten beharra dagoela
ikusten da. Haurren nahi eta beharrei erantzuten dien parkea eraikitzeko prozesua jarri zen
martxan iaz. Horretarako haurrak jarri ziren zentroan eta familiekin ere lan egin zen.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Hasteko, HAURREN HERRIARI EKIN proiektuaren talde eragilea osatu zen eta esan bezala

talde honetatik kudeatu da prozesua. Taldean honakoak egon dira; Hezkuntza Proiektuko koordinatzailea, Ludoteka eta
Gaztelekuko koordinatzailea zein hezitzaileak eta Kukumixo aisialdi taldeko zenbait kide. Bestalde, eraberritu beharreko
gunea eskola azpian dagoenez, eskolako zuzendaritza taldearekin ere hartu-eman estua mantendu da prozesu osoan
zehar eta Udaleko Haur eta Gazteria batzordean ere jarraipena egin zaio prozesuari. Prozesuaren diseinuari dagokionean,
esan beharra dago, aurretik egindako beste esku-hartze batzuen jarraipena izan zela “Jolasaren estazioa”, hau da, aurrez
ere haurren parte-hartzetik abiatuta zenbait eraldaketa egin ziren herrian (frontoiko murala, iturria, sarea…) eta esan daiteke
hortik jaiotzen dela jolasgune konkretu hau eraldatzeko asmoa. Jolasaren estazioa prozesu parte-hartzailea hiru fasetan
banatu zen; diagnosia, proposamenak eta diseinua, eta obra eta balorazioa.
Zailtasunak betikoak dira; Proposatutakoa asko zehaztu behar duzu, erantzuna normalean ez da izaten herritarrengandik
espero duzuna eta honek frustrazioa sortzen dizu, eta parte hartzeko gogoa baino, eskakizun gehiago dagoenaren
sentsazioa ematen digu.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Parte hartu dutenak asko inplikatu dira eta helburuak bete dira. Parte-hartze prozesuak beti dira aberasgarriak, nire frustrazioa
oso baikorra naizelako sortzen zait, beti espero dena baino jende gehiagok parte hartuko duela pentsatzen dut.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Prozesu parte-hartzaile guztietatik ikasten da zerbait eta konturatzen zara zure lehentasunak ez direla beti gainerako
herritarren lehentasunekin bat egiten dutenak, eta hori aberasgarria da. Egia da, batzuetan, behar dena baino gutxiago
galdetzen dela; zentzu horretan, jendearen iritzia sustatzea beti da ona. Egokia da jendearen iritzia eskatzea, betiere kasu
egiteko asmoarekin.
Pertsonalki, uste dut umeen iritzia gutxi hartzen dela kontutan, helduok ikusten ez ditugun gauzak ikusten baitituzte. Eta
gainera, beste kolektiboei aplikatu ahal zaizkien gauzak izan daitezke. Beraien erara, inoiz bururatuko ez zaizkigun gauzak
azaltzen dizute, eta hau oso bitxia iruditu zait.
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DEBA GARAIA

Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga eta Oñati
Bergara
Elgeta

Arrasate

Antzuola

Eskoriatza
Oñati

Leintz
Gatzaga
Aretxabaleta
HERRIAK
8
BIZTANLEAK
62.527 (gipuzkoarren %8,68)

AZALERA
348,4 km2 (Gipuzkoaren %17,58)
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G

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

AZALERA: 27,9 km2 | BIZTANLEAK: 2.136 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (7) EAJ-PNV (3) PSE-EE (1)

www.antzuola.com

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
BEÑARDO KORTABARRIA (Alkatea)
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ANTZUOLA PLAN ESTRATEGIKOA 2018-2030
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 161 (66 emakumezko, 95 gizonezko)

GAIA:
PLAN ESTRATEGIKOA

Antzuolako Udalak abiatutako partaidetza prozesu honek Antzuolako herritarren
partaidetzarekin 2030era begirako Plan Estrategikoa osatzea izan zuen helburu.
2017ko abendua eta 2018ko urria bitartean hainbat fasetan garatu zen prozesua
eta izan zuen bereizgarri eta balio garrantzitsu bat abiapuntutik lortutako akordio
politikoa izan zen, Antzuolako Udalean ordezkaritza duten alderdiek prozesua
babesteko eta emaitza aintzat hartzeko konpromisoa hartu baitzuten.
Antzuola eitten prozesua bost fase ezberdinetan garatu da eta bakoitzak hainbat
helburu eta ezaugarri bereizgarri izan ditu. Jarraian fase bakoitzaren xedea eta
egindako lana aurkezten da.

FASEAK
0. fasea
Herritarren parte hartzea lehen fasean hasi zen, baina prozesuak abiapuntu eta
oinarri sendo bat izateko, 0. Fasean aurre-lanketa garrantzitsua egin zen. Lehenik
ordezkari politikoen arteko konpromiso politikoa lortu zen; gero, Talde eragilea eta
Jarraipen batzordea sortu ziren; eta bukatzeko, prozesua jendaurrean aurkeztu zen.
1. fasea
Eztabaidari bidea ireki aurretik Antzuolako errealitatera gerturatzeko baliagarria izan zen diagnostiko kuantitatiboa osatu
zen. Horretarako, herriaren gaur egungo egoera datuekin kuantitatiboekin analizatu zen abiapuntu komun bat ezartzeko.
2. fasea
Fase honetan egindako saio irekien helburua diagnostikoaren ondorioak herritarrekin elkarbanatzea eta guztion
artean horiek osatzea izan zen; horrek, Antzuolak gaur egun dituen hutsune nagusiak aurkitzea ahalbidetuko zuen eta
etorkizuneko erronkak zein diren erabakitzeko bidea ireki. Horrela planaren bizkarrezurra osatuko duten ildo estrategikoak
identifikatu ziren.
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3. fasea
Herritarren artean estrategikotzat jo ziren lan-ildo bakoitzeko bi saio burutu ziren fase
honetan. Halaber, ildo bakoitzaren helburuak eztabaidatu eta ekintza planerako
proposamenak egin ziren.
4. fasea
Fase honetan ekintza plana osatzeko jasotako proposamen guztien artean
lehenetsi zuten herritarrek, eta horrela babes gehien zuten ekintzak zein ziren
ezagutu zen.
5. fasea
Bukatzeko, Talde Eragilearekin eta Jarraipen batzordearekin jasotako edukiaren
kontrastea egin, Plan Estrategikoaren idazketa burutu eta prozesuaren balorazioa
egin ziren.

PROZESUAREN ANTOLAKETA
Diseinatutako prozesua aurrera eramateko beharrezkoa izan zen funtzio ezberdinak bete dituzten hiru marko sortzea:
talde eragilea, jarraipen batzordea eta partaidetza irekia.
Talde eragilea
Ordezkari politikoek hautatutako 17 herritarrez osatutako taldea. Perfil eta iritzi aniztasuna bermatuz hautatu ziren eta era
boluntarioan parte hartu zuten guztiek. Funtzioak:
• Prozesuaren gidaritzaren ardura zuen, gune erreferentea zen: prozesua gertutik jarraitu, norabidea adostu, etab.
• Prozesuaren metodologia adosteko erabaki gune garrantzitsuena zen.
• Aliatuak bilatu eta saretu zituzten: laguntzaile, interesatu edota partaide izan ziren eragileak identifikatuz, harremanak
sortuz eta prozesuan integratuz.
• Prozesuaren lan fase ezberdinen jarraipena eta egituratzea:
-- Egitasmoa gainbegiratu, eta beharrezko moldaketak egin ditu: proposatu den egitasmoa baloratu eta herriko
errealitate eta ezaugarrietara gehien egokitzeko beharrezko aldaketak egin ditu.
-- Prozesuan zehar zailtasunak eta oztopoak identifikatu, aurreikusi eta alternatiba zein aukera posibleak proposatu.
-- Etengabeko jarraipena eta balorazioa.
-- Komunikazio plangintza eta euskarrien balorazio eta gainbegiratzea.
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Jarraipen batzordea
Udaleko ordezkari politikoek osatutako taldea zen. Hasieran lortutako konpromiso politikoan oinarrituta, jarraipen
batzordeak bere egin zuen prozesuaren gainbegiraketa funtzioa. Plan Estrategikoa osatzeko, Antzuola eitten prozesua
amaitzean jarraipen batzordeak ekintza planaren garapenaren jarraipena egingo du, eta taldea bera herritarrei irekia
egongo da.

PARTE-HARTZEA

ILDO ESTRATEGIKOAK

Prozesuak izan duen parte hartzea zein izan den
azaltzeko hainbat datu jaso dira. Hasteko, egindako
bilera guztietara zenbat herritar gerturatu ziren kontatu
da eta sexu banaketa zein izan zen ere aintzat hartu
da. Halaber, partaideen datuak jaso dira, komunikazio
lanerako lagungarria izan bada ere, zenbat pertsona
ezberdinek parte hartu zuten jakitea ahalbidetu du.
Parte-hartze presentzialaz harago, prozesuak online izan
duen jarraipena egiteko webgunearen erabilera datuak
ere jaso dira.

Antzuolaren garapen sozial, ekonomiko eta fisikoa
lortzeko Plan Estrategikoaren bizkarrezurra izango diren
bost ildo zehaztu ziren. Antzuolako egungo egoeraren
analisian eta etorkizuneko ikuspegian oinarrituta finkatu
ziren ildoak eta bakoitzak hainbat arlo barne hartzen ditu.

Antolaketa batzordeak
Antolaketa batzordeetan talde eragileko 17 partaidek
eta jarraipen batzordeko 11k parte hartu dute.
Bileretako parte-hartzea
Guztira 26 bilera egin ziren, Talde Eragilearen 6 bilera,
Jarraipen Batzordearenak 3, 15 bilera herritarrekin eta
2 aurkezpen bilera. Antzuolarren %7ak hartu zuen parte
bileretan, horietarik %41 emakumezkoak izan ziren eta
%59 gizonezkoak. Webgunearen erabilerari dagokionez,
webguneak 471 erabiltzaile izan dituen eta pertsona
bakoitzak bataz beste 1,89 saio hasi zituen.

1. Ekonomia eta ingurumenaren jasangarritasuna
Lana, natur baliabideak, lehen sektorea /
kontsumoa, industria eta ingurumena.
2. Pertsonaren garapena
Euskara, hezkuntza, nerabe eta gazteak, kirola,
elkarteak eta kultura.
3. Bizikidetza
Aniztasuna, ezberdintasun soziala eta
parekidetasuna.
4. Zerbitzu sozialak
Zerbitzu sozialak, adinekoen parte hartzea,
adinekoen beharrak eta etxebizitza.
5. Herri kudeaketa
Administrazioa, ekipamenduak, hirigintza
eta Mugikortasuna
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Demokrazia ordezkagarria da, herriak multzo txiki bat aukeratzen du bere gogoekin bat
datorrena. Teorian aukeraketa horrek ematen dizu zilegitasun bat hainbat proiektu edo
hainbat bide hartzeko. Baina guri gustatzen zaigu erabakigune jakin hori gehiago zabaltzea
eta aukera gehiago ematea.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Aurreko legealdietan egin dira parte-hartze prozesu potoloak; atez atea, integrazio
proiektuak, gazteekin proiektuak, trafikoa arautzeko proiektuak, skate pista bat non kokatu
jakitzeko proiektua… Esperientzia badago aurretik. Normalean gu joaten gara beraien bila,
ikusten dugunean arazoren bat edo zerbait dagoela, erabakia erreza ez den momentuan,
agian erabakitzen dugu denen artean landu behar dela, hobe delako erabakia denon
artean partekatzea, nahiz eta guztiok ez egon ados, jendeak eduki dezan hitza eta parte
sentitu dadila.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Prozesu horren helburua da herritarrak aurrera begira erabakitzea nolako Antzuola nahi
dugun.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

BEÑARDO KORTABARRIA
Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Alkatea

Sentitzen dugu beharrezkoa dela herri bat edo jende multzo bat gobernatu behar denean,
beraiekin batera gobernatzea. Bilduk hori beti barnean eduki du. Gure identitatearen
ezaugarrietako bat da, nahiz eta ez dugun dena galdetzen edo nahiz eta dena ez den
parte-hartze prozesuaren bitartez egiten. Gero kontutan hartu behar da ere oposizioa;
esan ziguten herri guztiaren parte-hartze prozesua egin beharko liratekeela eta hitza hartu
genien. Horrela sortu zen.
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Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Prozesua martxan nola jarri erabakitzeko barne akordio batzuk egin ostean, parte-hartze markoa martxan jarri behar zenean
herritarrekin bi edo hiru orduko saioak egiten genituen astean hiru aldiz eta bi hilabetez. Gero “Aztikerrekoek” txostena egin
zuten, jendeak esandako guztia aztertu eta erabakiak hartu ziren, gauzak lehenetsiz. Ekintza pila bat irten ziren eta herritarrei
bozkatzea eskatu zitzaien. Aztikerrekoek esan digute euren esperientziatik parte-hartzea ona izan dela. Ikusi dugu gazte
gutxik parte-hartu dutela partaidetza prozesuetan eta erdaldunak ere gutxi izan direla. Hauek dira bi gauza ikaragarri
kezkatzen gaituztenak, ezin dugulako eduki herri bat eta bi komunitate. Azkenean horrek hausturara eramaten zaitu eta ez
dauka zentzurik.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Helburuak bete ditugula uste dut. Barruko akordioa ondo joan zen, hiru saio egin genituen parte-hartze markoa egiteko
eta gerora martxan jartzea erabaki zen eta oso betea izan da, inplikazio handia eskatu diogu herriari, herriak erantzun du
eta ondo joan da.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Ikasgaia baino gehiago konstatazio bat berrestea izan da, beti hobe dela erabakiak denon artean hartzea norberak
hartzea baino. Parte-hartze prozesua uste dut urtero erabili beharreko gauza bat dela, osagarria izan behar da beste
gauza batzuekin, Udal programarekin ezkongarria izan behar da eta bukatzeko, aldaketak onartuko dituena izan beharko
lirateke.
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ARRASATE

AZALERA: 34,2 km2 | BIZTANLEAK: 22.019 | UDALBATZAREN OSAERA: EAJ-PNV (8) EH Bildu (7) PSE-EE (3) Baleike Arrasate (2) Irabazi (1)

www.arrasate.eus
PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
MARIA UBARRETXENA (Alkatea)
ANA BELEN HIDALGO (Idazkaria)
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PARTAIDETZAZKO AURREKONTUAK 2018
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 651 (328 emakumezko, 323 gizonezko)

GAIA:
AURREKONTUAK

zuen prozesu hori. Baita finantza publikoen kudeaketan
gardentasuna
erakusteko,
herritartasunean
eta
erantzunkidetasunean sakontzeko eta politika-eredu
parte-hartzailearen kultura sustatzeko ere.

Denon artean erabakiko dugu
PARTAIDETZAZKO AURREKONTUAK

Herritarrak
kudeaketa
publikoaren
eta
udal
aurrekontuen inguruan trebatu nahi izan zituen,
Udaleko erabakiak osatzeko proposamenak jasota
eta eztabaida eta hausnarketa bideratuta, herritarren
erabakimena handituz. Hiriko biztanle eta eragileak
protagonista bihurtu zituen, beren herri/auzo eta
arloetako aurrekontuan lanketan parte har zezaten
dei eginez eta inplikatuz eta parte-hartzaile guztien
berdintasuna eta garrantzia indartuz. Horretarako,
Talde Eragilea eta Alderdien Mahaia sortu zituen
herritarrak informatzeko euskarriak eta parte-hartzeko
bideak sortu zituen.

Arrasateko Udalak, partaidetzazko aurrekontuen prozesu
bat jarri zuen abian 2018ko udal aurrekontuetako
250.000 euro zertara bideratu herritarrek erabaki zezaten.
Udalak, lehenago ere, beste zenbait arlotan parte-hartze
prozesuak burutu bazituen ere, aurrekontuen kasuan,
esperientzia berria izan zen.
Herritarren eta erakundeen arteko loturak indartzeko
eta Udalarekiko konfiantza handitzeko asmoz abiatu

Herritarrek proposamenak egiteko aukera izan zuten
lehen fasean, ekainaren 28tik uztailaren 15era. Fase
honetan, 338 proposamen jaso ziren eta teknikarien
esku utzi ziren horien bideragarritasuna azter zezaten.
Bideragarritzat jo ziren 236 proposamenetatik, 114
proposamen pasa ziren bozketa fasera, horietatik batzuk
errepikatzen zirelako edota oso antzerakoak zirelako.
Bozketa fasean hiru proposamen bozkatzeko aukera
zuen herritar bakoitzak, 5, 2 eta 1 puntu emanez.
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Bigarren fasea, hau da, bozketa fasea, abenduaren
11tik 21era egin zen.
Emaitzei dagokienean azpimarragarriak dira bi emaitza,
alde batetik proposamenen kopurua eta bestetik bozka
eta bozka-emaile kopurua.
338 proposamen jaso ziren, batez ere (217)
Hirigintza, obra eta ingurumenari lotutakoak izan ziren
proposamenak eta ondoren kirolari lotutakoak (66) eta
651 bozka emailek hartu zuten parte.
651 boto-emaile horietatik, 328 izan ziren emakumezkoak
eta 323 gizonezkoak. 372 bozka euskaraz jaso ziren eta
279, aldiz, gazteleraz eta proposamenetatik 114k jaso
zuten bozkaren bat.
Azken bozketa horretan honakoak izan ziren aukeratutako
proposamenak:
•

Txikitxoko bat sortzea 15.000 euro (643 boto)

•

Bizikletak garbitzeko eta konpontzeko gunea 6.000
euro (552 boto)

•

Erguin auzorako igogailua, proiektua egitea 30.000
euro (468 boto)

•

Iturripe berritzea 65.000 euro (281 boto)

•

Arrasate barruan bidegorri sarea, proiektua idaztea
40.000 euro (169 boto)

•

Aterpe bat jolasteko 150.000 euro (139 boto)

Aukeratutako proposamenetara bideratu beharreko diru
kopurua 306.000 euro izan ziren, aurreikusitakoa baino
56.000 euro gehiago, baina guztiak aurrera eramatea
adostu zuen Tokiko Gobernu Batzarrak.
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Emaitzen ebaluazioaren inguruan esan beharra dago
balorazioa ona izan zela, batez ere proposamen
fasean parte-hartzea izugarria izan zelako, nahiz
eta proposamenen fasea eta azken bozketa fasea
alderatuta, bigarren honetako parte-hartze maila ez zen
handiegia izan. Dena den, aurrekontu parte-hartzaileak
egiten ziren lehenengo urtea zela kontutan hartuta,
balorazio orokorra oso positiboa izan zen.
Talde Eragilea gai teknikoagoetan aritu zen, hala nola,
euskarrien prestaketan (bai diptikoak, bai bideragarritasun
fitxak, web orriaren diseinua fase ezberdinetan etab.)
ekintzen koordinazioan eta antolaketan (datak proposatu,
dagozkien kontratazioak egin fase bakoitzean behar
izan diren zerbitzu edo horniduretarako etab.).
Diseinuari buruzko erabaki garrantzitsuenak Alderdien
Mahaian hartu ziren eta Arrasateko Udalean dauden
bost udal taldeetako lauk guztiz era aktiboan eta
kontsentsuetara iritsiz parte hartu zuten. Erabakiak
adostasun osoz hartu zituen mahaiak eta udal talde
gehienen prozesuarekiko asebetetze maila egokitzat
baloratu zen, nahiz eta hurrengo urterako hainbat
aspektu hobetzeko proposamenak re egin ziren.
Bi gune hauen koordinazioa egokia izan zen, bi taldeetan
errepikatzen baitziren bi kide eta aholkularia (Alkatea eta
komunikazio arduraduna)
Honako ondorioak azpimarratu daitezke:
• Erabakigai jarritako diru partidaren neurria egokia da,
prozesuak atea irekitzen die inbertsio handiagoak
eta epe luzeagokoak irudikatu eta martxan jartzeko,
esaterako, bidegorri sarea, Erguingo igogailua…

•

Subjektua norbanakoak izatea egokia da. Talde eta
elkarteek badituzte bestelako kanal batzuk beren
inbertsio-proposamenei bide emateko.

•

Alderdien Mahaiaren jarduna oso onuragarria eta
beharrezkoa izan da

•

Bozketa Fasean konbergentzia ez egiteak zailtasunak
dakartza (bozketara proposamen gehiegi), baina
konbergentzia egitearen ardura hartuko lukeen
Herritar Kontseilurik ez dago oraingoz eta ez dira
alderdiak jarri nahi herritarren proposamenen artean
aukeraketa bat egiten.

•

Bozketarako daten egokitasunari dagokionez,
hurrengoan bozketa, abenduan baino, azaroan
egitea egokiagoa ikusten da.

•

Bozketako web atala telefonoz kudeatzeko aukera
ematea komeni da.

•

Bozketara doazen proposamen-kopurua txikitzea
komeni da

•

Proposamenak egiteko orrian, norbanakoaz gain
elkartearen izena jartzeko aukera ematea komeni da,
baita bestelako datuak ere (sexua, adina, auzoa…)

•

Azterketa faseari dagokionez, jasotako proposamen
kopuru handiak eraginda, fasea luzatu zela ikusi zen.
Honek udal barruko lanketarekiko kezka sortu zuen
eta bideragarritasuna aztertzeko fasea aztertu eta
berriro diseinatu beharko litzateke.•
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Herritarrek entzunak izan nahi dute eta egiten dituzten proposamenak kontutan hartuak
izango diren bermea izan nahi dute. Parte-hartzearen kultura baliagarria da ezberdinen
artean akordioa lortzeko, baita ere, herritarrek administrazioarekiko duten distantzia txikitzeko.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Aurreko legealdian hasi zen parte-hartzea lantzen azokaren proiektuarekin esaterako. Hala
ere, legealdi honetan egin du bide honek aurrera nabarmen eta hainbat ekimen jarri dira
martxan: kirolaren mahaia, Gorostiza auzoan jolas parke estaliaren parte-hartze prozesua,
zuhaitza aukeratzea Arrasate pasealekuko plazan jartzeko, Arbolapeta-San Frantzisko
aukeren prozesua, horma irudiak edo muralak aukeratzea herriko hainbat guneetan, Juan
Arzamendi Musika Etxearen eraikinaren izen aukeraketa, ideia lehiaketa Biteri eta Itxaropena
plazetako parkeak berritzeko, Makatzenako parkea berritzeko aukera ezberdinen arteko
bozketa, Mugikortasun Plan berrirako prozesua, hirigintzako aholku kontseilua, Kurtze Txiki
parkearen diseinu aukeraketa, Monterron parkeko ideia lehiaketa edo herrian ikurrina
handi bat jartzeko kokalekua. Eta nola ez, legealdi honetan izan ditugu aurrekontu partehartzaileak lehen aldiz.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Helburua da biztanleriarekin harremanak estutzea, elkarlanean proiektuak burutzea eta
komunitatea indartzea.

MARIA UBARRETXENA
Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Alkatea

Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Herritarrek eskatu egiten zuten udalgintzan eragiteko aukera eta kalean sumatzen genuen
behar hori zegoela.

42 | ARRASATE DEBA GARAIA

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Zailtasunak badira eta bidea berria da bai herritarrentzat, bai politikariontzat eta baita udal langileentzat ere. Esfortzua
eskatzen du eta eskuzabaltasuna ere. Kanpo aholkularitza beharrezkoa izan da eta momentu honetan parte-hartze
ordenantza bat garatzen ari gara.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Prozesuak aberasgarriak izan dira eta bakoitzetik izan dugu zer ikasi. Batzuk uste baino hobe joan dira, beste batzuk ordea
sorpresaz ikusi dugu parte-hartzea ez dela izan guk uste bezain altua.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Konturatu gara ere, herritarrei parte-hartzea erraztu egin behar zaiela parte-hartze zabala lortu nahi bada. Politikariok zein
teknikariek asko dugu oraindik ikasi eta hobetzeko baina prozesu honek bidea zabaltzen du eta hobetzen lagunduko du,
izan ere, administrazioaren etorkizuna ezin da irudikatu parte-hartzerik gabe. Naturaltasunez txertatzen joan beharko da
parte-hartzea administrazioan eta horrek eskatzen du iraganeko inertziak apurtzea.

DEBA GARAIA ARRASATE | 43

BERGARA
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PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
MAITE AGIRRE (Arloko zinegotzia)
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KULTURA BATZORDEA BIRPENTSATZEA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 15 (4 emakumezko, 11 gizonezko)
Kultura Batzordeari zentzu berri bat emateko
helburuarekin abiatu zuen Bergarako Udalak prozesu
hau. Batzordeak ohiturazko funtzionamendua zuela eta
bere helburuak eta funtzioak lausotuta zeudela ikusita,
2017ko otsailean eta martxoan, Kultura Batzordeko
kideekin 3 saio egin ziren. Saioetan, herritar gisa eta
Batzorde-kide gisa eragiten diguten hainbat faktorez
hitz egin zen, esate baterako, Bergarako identitateaz.
Identitatea ez da bat-batean sortzen den zerbait;
belaunaldiz belaunaldi eraikitzen doan zerbait da. Gu
geu joaten gara identitatea osatzen, baina inguruak ere
modu nabarmenean baldintzatzen gaitu.
Kultura Batzordeak zentzu berri bat izan zezan bi
planteamendu egin ziren: Batzordearen izaera eta
funtzioak aldatzeko proposamena, Kultur Mahai bat
sortuz; eta plangintza bat, zeregin edo jarduera batzuk
emanez Mahaiari. Kultura Batzordeari izena aldatuko
zaio, bere helburuak, izaera eta funtzionatzeko moduak
aldatuko direlako. Orain arte, batez ere, informazioa
emateko gunea izan da Batzordea eta, orain, informazio
trukera, hausnarketara, baloraziora eta ideiak ematera
bideratuko da Kultur Mahaia, eta herriko ahalik eta kultur
eragile gehienek parte hartuko duten gunea izango da.
Kultur Mahaia, kultur eragileen, Udalaren eta herritarren
arteko elkarlanerako marko nagusia izango da. Hau da,

GAIA:
KULTURA
gure balioetan pisu handia duen ELKARLANA gauzatzeko
oinarria izango da, ekosistema bat sortuko duena,
elkarlana eta sinergiak beste eremu batzuetara zabaldu
daitezen. Baina ez da elkarlana gauzatzeko marko
bakarra izango. Udalak eragileekin martxan dituen
elkarlan bideak garatzea ere proposatzen baita.
Kultur plangintzaren helburua da lehen Kultura Batzordea
zenak eta orain Kultur Mahaia denak zentzu berri bat
izatea, hau da, Kultur Mahaiak martxan jartzeko ekintzak
zein diren finkatzea. Iparrak norabidea zehazten du, hau
da, nora iritsi nahi dugun epe ertain edo luzean. Saioetan
argi ikusi zen kultur jarduna elkarlanean eraiki nahi dela
eta herritarrak kontuan izan behar direla, horregatik,
honela formulatu zen Kultur Mahaiak lortu nahi duen
etorkizuneko agertokia: Kultur eragileek elkarlanean
kulturgintza parte hartzaile bat burutzea. Parte-hartze
saioak, Kultura Batzordeko kideekin egin ziren.
Lehenengo saioa (2017-02-07)
Lehenengo saioan identitatea landu zen, galdera batzuei
erantzunez: Zerk egiten gaitu bergarar? Nola ikusten
dugu gure herria gaur egun? Etorkizunean nolako herria
eduki nahiko genuke? Honen inguruan hainbat aspektu
jorratu ziren. Espazio publikoaren azterketan, esaterako,
herriko bizia Irala kalean zentralizatuta dagoela eta
Udaletxe plaza eta Barrenkale hutsik daudela atera zen,
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baita Bergarak etxe, jauregi, dorretxe eta eraikin erlijioso
asko eta garrantzitsuak dauzkala.
Garapena, lana eta ikasketak aztertuta, Bergarak,
betidanik, maila guztietako ikastetxe ugari dauzkala ikusi
zen, baita prestigiodun ikastetxeak dituela: seminarioa,
UNED, Miguel Altuna…Historikoki beti lana eta estatus
ekonomiko nahiko on bat izan duen herria izan Bergara.
Kanpotik gazte ugari etorri izan da, baina, egun, krisiaren
eta enpresen aldaketak direla medio, gazteak herritik
alde egiten ari dira. Historian etengabeko garapena izan
du herriak: baserritik hasi, ehungintza enpresak, industria
enpresak, eta gaur egungo enpresa modernoetara.
Izaerari dagokionez, herria asko euskaldundu dela eta
herri anitza dela iritzi zioten parte-hartzaileek. Kolore
askotako herria, kanpotarrak, bertakoak, euskaldunak,
euskaldunak ez direnak… asko nahastu dira, ez daude
banatuta. Kultura alorrean, kultur talde asko eta aktiboak
dauzka Bergarak, kantugintzan tradizio handiko herria
eta erreferentzia gastronomikoa ere badu: tostoiak eta
rellenuak.
Zerbitzuei dagokienez, aisialdi eta turismo eskaintza
kontuan izanda, Bergarak ez dauka nahikoa zerbitzurik
ostalaritzan, lo-lekuak, jatetxeak… parte-hartzaileen iritziz.
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Etorkizunean nolako herria eduki nahiko genuke
galderari erantzunez, berriz, ondorio hauek atera
zituzten. Transmisioa: balioak, kultura… belaunaldi berriei
transmititu beharko litzaizkieke. Kultur taldeak gertuago,
koordinatuago eta antolatuago egon beharko lukete,
bidea elkarrekin. egin beharko lukete. Herri euskalduna
izaten jarraitu beharko luke. Hutsik dauden espazioak
biziberritu beharko lirateke: espoloia, udaletxe plaza…
Jauregi eta etxeak ikusgarriago egin beharko lirateke
eta turismoa bultzatu: etxeak eta elizak. Lana denontzat
izateko industria, berrikuntzarekin eta formazio aurreratua
beharko lirateke. Azkenik, ingurunea zaintzearen beharra
ere azpimarratu zen saio honetan, bergara berdea,
berdegune asko dituen herria izateko.
Bigarren saioa (2017-03-07)
Bigarren saioan, lehen saiotik ateratako helburu
eta lan-ildoen proposamena eztabaidatu zen eta
taldeetan jasotako iritziak batu ziren. Elkarlana, partehartzea eta inplikazioari dagokionez, aurretik ezarritako
dinamikak mantentzearen eta jendearen parte-hartzea
bultzatzearen beharra azpimarratu ziren. Kultura Kalean
ekimena da jendearen inplikazioa bilatzen duen
formatu bakarrenetakoa. Hasieran guztiak batera ibiltzen
baziren ere, orain pixka bat bakoitzak berea egiten du.
Gazteen inplikazioa oso txikia da gaur egun. Elkarlana
eta heziketaren lan-ildoak elkartu daitezke. Elkarlana
eginez hezi egiten da. Elkarlana bultzatzeko jasotako
ideiak onak dira, positiboak. Jende desberdina inplikatu
behar da. Dinamismoa bultzatu. Jende berria erakarri,
jende hori kulturgintza egitera bultzatu. Aldiro formatu
desberdina eman: bakoitzak egiten dituenak azaldu

bileran, lanak… Gaur egungo formatua apurtu: eragile
ona izateko askatasunarekin jokatu.
Komunikazioa da gakoa. Komunikazioarekin hainbat
emaitza lortu daitezke: elkar ezagutza handiagoa,
koordinazioa, heziketa…
Hirugarren saioa (2017-03-28)
Hirugarren saioan, zenbait esparrutan dagoeneko egiten
dena eta egin litekeena aztertu zen.
Herritarren beharrak eta nahiak jasotzeko, kultur eragileek
kultur teknikariari emailak bidaltzen dizkiote eta taldeko
ateak zabaltzen dizkiete. Eragileen topaguneak sortzeko,
Xaxauk egindako jaiei buruzko hausnarketa saioa baliatu
dute eta taldeek kontzertuetan parte hartzen dute.
Udalari eta eragileei ideiak emateko Kultura Batzordean
ideiak botatzen dituzte.
Musika Eskolan urteko balorazioa egiten dute eta baita
talde desberdinen arteko proiektuak. Elkarteetako
hausnarketak
teknikariari
bideratzen
dizkiote.
Komunikazioari dagokionez, herritarren kultur ezagutza
handitzeko, komunikabideak erabiltzen dituzte, mezuak
bidaltzen dizkiete eta erakusketak antolatzen dituzte.
Erramu Zapatuko azokan ere parte hartzen dute, eta
lanak eta lana egiteko modua erakutsiz. Web gunea,
whatsappa eta sare sozialak erabiltzen dituzte.
Egin litezkeen gauzen arloan, ekintza batean talde
desberdinek parte hartzea eta jaialdi bat antolatzea
aipatu zuten. Eragile guztien ilusioa eta beraien lanarekiko
konpromisoa handitzea ere garrantzitsutzat jo zuten, sare
bat osatuz eta taldeak babestuz. Agenda bateratu bat
eta talde guztien curriculuma jasoko lukeen webgune

bat sortzea ere proposatu zuten. Herrian bizi diren beste
herrialde batzuk ezagutzeko euren kultura ezagutzeko
hainbat dinamika antolatu elkarlanean.
Beste herri batzuetan egiten diren ekintza berritzaileak
aztertu eta herrira moldatu. Diziplina desberdinak
lantzeko sormen eskola, sorkuntza tailerra. Elkarlana
sustatzen duten ekintzak bultzatu. Denok batera, elkar
lagundu, dena denentzako. Taldean lana, ez pertsona
bakarra. Komunikazioari dagokionez, informatzearen eta
zer behar dauden galdetzearen beharra azpimarratu
zuten, esaterako, buzoien bidez. Herriko toki konkretu
batzuetan, herri erdian eta azokan, asteko programa
jasoko duen panel informatiboak jartzea planteatu
zen, baita inkesta bat egitea, dagoena baloratzeko
eta beharrak galdetzeko. Gazteengana iristea bereziki
garrantzitsutzat jo zuten, berengana hurbilduz, euren
beharrak aztertuz... •
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Partekatze prozesu ezberdinak egitea erantzukizunez jokatzea da. Horregatik saiatu
gara hainbat ataletan jokatzen. Herriarekin gobernatzea, herria aurrera eramateko
eta aberasteko bide bat da; eta horretarako, parte-hartze prozesu desberdinak, era
desberdinetan, eredu desberdinetan eta sistema desberdinekin erabili behar dira. Nik uste
dut, gobernu bezala hori dela gure ardura eta herritarrek eskubide hori dutela.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
2013an hasi zen partaidetza udalaren arloetako bat izaten. Aurretik egin ziren partaidetza
prozesu batzuk, baina 2013an udaletxeko atal bat izango zela eta departamentu guztietatik
jarraitu beharko zela erabaki zen. Izendatu zen teknikari bat ardura hori betetzeko, eta
aurrekontuetan bere partida izango zuela bermatu zen. Eta oraingo legealdian ildo hori
jarraitzen eta sail guztietara eramaten saiatu gara.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Aberasteko. Nik daukat programa bat betetzeko, orduan abiapuntua hori izan behar da.
Baina, hala eta guztiz ere, nahiz eta programa hori betetzeko beharra eta nahia izan,
horretaz gain beste hainbat gauza egiten dira eta gobernantzarekin egiteko parte-hartze
prozesu hauek egin behar dira.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

ELENA LETE

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Alkatea
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Nik uste taldea pixka bat interesa galdurik ikusten zela. Eta horri buelta bat eman
behar zitzaion. Hasieran esaten genuen funtzioak birplanteatu behar zirela, helburuak
birplanteatu… Gaur egungo errealitate kulturala eta lehengoa oso desberdina da.
Adibidez, herrian areto bat zabaldu da aurten. Horrek erabat aldatzen du errealitate
kulturala. Hori zen beste osagai bat sartu nahi zena kultura batzordeko funtzioetan.

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Balorean jarri nahi izan dugu herriko elkarteetako ordezkariek egiten duten lana. Prozesua ez zen irekia izan, bakarrik
elkarte batzuentzako; gurekin harremana zutenentzako. Bere lana balorean jarri nahi genuelako eta beraiekin eman nahi
genuelako hurrengo pausua. Parte-hartu zuten baita, normalean gurekin (kultura batzordearekin) parte-hartzen ez duten
talde batzuk. Baina prozesu horretan bakarrik.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Helburua hasiera batean zen birplanteatzea kultura batzordea bera. Herriko jaietarako proposamenak batzorde honetan
egiten ditugu. Helburuak beti egin dira partaidetza prozesu honekin, baina horrek ez du esan nahi lan egiteko modua
aldatu denik. Guk nahi genuena zen birplanteatu; gainera izen hori jarri zitzaion prozesuari, eta helburu hori lortu dugu. Beste
formulazio bat izan du, baina egia da gero egiaztatu dugula ondo lan egin izan dugula. Nik esango nuke, birpentsatze
horretan helburua bete dela.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Parte-hartzean, parte hartuz ikasten dela eta ez dagoela formula magikorik. Talde bat funtzionatzeko, taldea zaindu behar
dela. Niretzat hori da ikasgai garrantzitsuena. Beste ikasgai bat da partaidetzatik bueltan guk kontatu behar dugula zer
garatu den, horren ondorioz guk zer ipini dugun martxan eta nola moldatu garen azaltzea. Eta hori ere egin beharreko
gauza bat da eta askotan ahaztu egiten zaigu.
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ELGETA

AZALERA: 16,9 km2 | BIZTANLEAK: 1.135 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (5) Gu Geu (4)

www.elgeta.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
IRAITZ LAZKANO (Alkatea)
JANIRE LAZKANO (Partaidetza zinegotzia)
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ELGETA, DANON ARTIAN DANON HERRIXA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 23 (13 emakumezko, 10 gizonezko)

GAIA:
PARTE-HARTZEA

Elgetako Udalak, Elgeta: danon artian, danon herrixa
parte hartze prozesuaren baitan hainbat ekimen burutzen
ditu urtero. 2017/2018 ikasturtean, zenbait lerro landu
ziren, kurtsoko kirol eta hezkuntza jardueren eskuorria,
aurrekontuak modu parte hartzaileago batean lantzeko
proposamena, “Ateak irekiz” prozesua, Hirix plataforma
eta Udal Aldizkaria.
2017/2018 kurtsoa hasi berri zegoenez, kurtsoko kirol eta
hezkuntza jarduerak adierazten zituen eskuorria atera
zuen Udalak, herritarrek parte hartzeko eta udalarekin
harremanak izateko dituzten bideak aipatzeko ere
aprobetxatuz. Jardueren eskuorria oso lagungarri
izan zaie herritarrei dituzten aukeren berri izan eta izen
emateak gauzatzeko.

Urria eta azaroa bitartean, aurrekontuak modu partehartzaileago batean lantzeko proposamena luzatu
zien herritarrei, udal arlo ekonomikoa modu garden
batean azalduz, eta aurreikuspenekin zer egin galdetuz.
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Jakinda, Elgetako Udalak bizi duen egoera ekonomiko
latza zein den. Horretarako, batzar irekia deitzeaz gain,
landutako informazioa publiko egin zen web orri eta sare
sozialetan. Aurrekontuen lanketan Udala gardentasunera
urratsak ematen dabilela ikusi da. Gardentasunera, eta
parte hartzea bultzatzera, herritarrak aurrekontu horien
parte sentiaraziz. Edonork izan du aukera aurrekontuen
lanketan inbertsio bat planteatzeko, jarduera bat
kentzea eskatzeko,… Web orrian eta sare sozialetan
udalaren egoera ekonomikoaren eta urteko asmoen
berri emateak ere arrera ona izan du herritarren artean.
Aipatzekoa da baita Ateak irekiz bezala ezagutzera eman
duten prozesua, non udal eraikin hutsen ateak herritarren
aurrean zabaltzen dituzten, eremu horiek nola biziberritu
hausnartzeko. Horrela, lekuak bisitatu, eta auzolanean
egokitu ostean, beharra zuten eragileei utzi zitzaien lokal
gisa erabiltzeko. Ateak irekiz ekimenaren barruan Bibliotxiki
eta erabilera anitzeko gela egokitu dira.

Hirix plataformaren aurkezpena egin zen 2017ko
irailaren 14an eta ordutik erabilgarri izan dute
herritar guztiek. Hirix plataformaren bitartez herritarrak
informaturik egon dira, berriak, abisuak, agenda
eta informazio eskaintzen dituelako aplikazioak
eta bestalde, parte hartzeko aukera izan dute,
intzidentziak, iradokizunak edo eskerrak emanez
aplikazioan bertan.
Gazte jendea udal esparruko parte hartze
espaziotara gerturatzeko bide berriak jorratu behar
direla Herritarren parte hartzerako sistema berriak
martxan jarri behar direla gazteak erakarri nahi
badira. Horretarako, Hirix plataforma bezalako
aplikazioek bidea asko erraztu dute eta gaia
jorratzen jarraituko da.
Azkenik, Udal Aldizkariaren lehen alea ere landu
zen, Udalak uste baitu, herritarren interesa dela
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Udalak egin dituenak batzen dituen dokumentutxoa
eskuartean izatea.

Herritarrak informatzea lortu dela esan daiteke, izan ere,
herritarrak parte hartzera hurbiltzeko lehen urratsa da
berauek informatuta izatea. Zer, noiz, nola eta zergatik
jakinda errazagoa da parte sentitu eta bertaratzeko
urratsa ematea. Udalak gardentasunerako duen
borondatea agerian uztea ere lortu da, nahi duenak
udaletxeko ateak zabalik dituela alegia. Hala ere, Udala,
sare sozialek gero eta pisu gehiago dutela konturatu da
eta horregatik horien ustiapenean maila bat gora egin
behar duela uste du.
Ekimen batzuen eta besteen artean ezberdintasun ugari
aurki daitezke; herritarrek batzar formal edota teorikoetara
joateko zailtasun gehiago dutela ondorioztatu da. Aldiz,
auzolan deialdiek, ateak irekiz ekimenak, jarduera
ezberdinak, arrera oso ona izan dute, Udalaren
aurreikuspenak gaindituz.
Parte hartze prozesu teorikoetan, Udalak egoeraren
analisi bat planteatu izan ohi du, eta ekintza
berriak egikaritzeko dituen aukeren berri eman; izan
pertsonalak, materialak… Herritarrak informatu ostean,
iritziak eskatzen dira eta lehentasunak finkatu izan dira,
adostasunetara iritsiz. Prozesu praktikoetan, deialdiak
egin, komunikabideak informatu eta bertaratzen
zirenen arabera planteatutako lan edota auzolanak
egin dira.
Esan bezala, koordinaziorako ezinbesteko tresna da
parte-hartze batzordea, bera baita eragile, herritar eta
udalaren arteko zubia. Egia da oraindik joera inkontziente
asko daudela gainditzeko, baina kontzienteak bideratzen
eta sistematizatzen doa Udala.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Guk ikusi dugu hasieratik izan dela puntu estrategiko bat eta landu beharrekoa alde
guztietatik. Ikusten dugulako herritarra eragiteko modu bat dela. Gure eremuan, ikusten
dugu demokratizazio prozesu bat dela, herritarrei ematen diegulako garrantzia. Eta pixka
bat politikak, geroz era gardenago, gertuago eta publikoagoak egiteko bide bat dela.
Azkenean, herritarrei ateak zabaltzea eta berebiziko garrantzia daukan gertutasun hori
sentiaraztea. Horretarako, argi utzi behar da zer eskubide eta zer betebehar dauzkan; partehartzea ezin dela edozein eratara eman. Eta gure lana da parte-hartze hori bideratzea
eta norabide bat ematea.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Guk adibidez, legealdia hasi genuen lehenengo egunetik eta hasieratik nahiko argi izan
genuen hasiera parte-hartze prozesu bat izan behar zela. Udalera iritsi ginenean, gutxi
gora behera jakiteko zer neurri hartu behar ziren edo nola bideratu behar genituen lau urte
hauek. Egia da gure aurretik egon zirenak ere parte-hartze prozesu bat egin zutela; esan
daiteke orain dela 12 urte hasi zirela prozesu ezberdinak egiten.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Legegintzaldia markatzea izan zen prozesuetako bat. Jendea udaletxean inplikatzea,
kontziente izanda gu hemen zein egoeratan geneukan udala eta hasieratik azalpen
batzuk emanez zeuden zorren inguruan, zorrez gain ditugun beste kalte-ordainak… Inkesta
batzuk bidali ziren etxeetara eta aztertu egin ziren, pertsona konkretu batzuk bildu ziren
ikusten zituzten gabeziak neurtzeko eta horren arabera plan bat egin zen.

JANIRE LAZKANO

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia
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Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Jakitea zer den herritarrek lehenesten dutena eta zer egin dezakegun dauden baliabideak
kontuan harturik. Errealitatera ekarri eta herritarrei jakinarazi zer egoeratan gauden.

Azkenean zuk errealitate bat ez baduzu ezagutzen, ezin izango duzu jakin nora iritsi gaitezkeen.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Hasiera batean enpresa bat kontratatu zen; ikusten genuelako errazago erantzuten zutela herritarrek hasieratik udaletxera
joan beharrean, kanpoko bat joaten bazen. Zailtasuna, batetik, udalaren egoera ezagututa bagenekiela gauza batzuk
ezingo zirela egin. Hori herritarrei azaltzea asko kostatzen da. Baina garrantzitsuena hemen da zergatik baztertu den
azaltzea.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Nik esango nuke ondo joan dela. Hasieran markatu genituen gauzak bete ditugunez, oso pozik gaude; baina egia da
egitasmo xumearekin jarraitu izan dugula.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Pertsonen ahalduntze batetik gaude hitz egiten, esaten ari gara zuk posible duzula gauzak aldatzea, entzunak izatea,
erabakiak hartzeko bideak zabaltzea… Ahalduntze prozesu bat da, jendeak jakiteko udala ez dela “lau urtetan behin
bozka ematen dizut eta zuek zarete hor dauden politikari ustelak”. Da modu bat esateko “atea zabalik daukazue, guk ez
daukagu hemen ezer ezkutatzeko, eskatu informazioa, eztabaidatu, gauzak planteatu…” Horrekin gardentasunean eta
gertutasunean irabazten duzu.
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ESKORIATZA

AZALERA: 40,4 km2 | BIZTANLEAK: 4.087 | UDALBATZAREN OSAERA: EAJ-PNV (5) EH Bildu (4) EEE-AAE (1) Irabazi (1)

www.eskoriatza.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
ARANTXA UNZUETA (Kultura teknikaria)
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HIRIBERRITZE PLANA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 4 (2 emakumezko, 2 gizonezko)

GAIA:
TEKNOLOGIA BERRIAK

HIRI BERRITZE
PLANA
Hobetu dezagun
Eskoriatza denon artean

Eskoriatzako Udalak 2015ean abiatutako Hiriberritze
Plana parte hartze prozesu orokor bat da, urtez urte
adar berriak dituen enbor nagusi bat. Oraingo honetan
jorratutako helburuak, herritarrei udalarekin gestio lanak
egiteko aukera erraztea eta Udala herritarrengandik
gertuago egotea izan dira. Horretarako, herritarrek internet
bidez egin ditzaketen tramiteak eskuragarri jartzeko eta
ezagutarazteko, administrazio ezberdinek eskaintzen
dituzten tramite mota ezberdinak bateratzeko eta kexa
eta iradokizunak tramitatzerakoan eraginkortasuna eta
bizkortasuna bermatzeko pausoak eman dira.

Esperientzia honen helburua, beraz, herritarren eta
Udalaren arteko harremana kalitatezkoa eta gertukoa
izatea zen. Horretarako eskuragarri zeuden baliabide
teknologikoak erabiltzea pentsatu zen. Horrela
herritarrek, Udalarekin harremanak presentzialki
izateaz gain, internet bidez edonondik harremantzeko
aukera izango lukete, eta beraien izapideak ere
edonondik eta modu errazean egin ahalko lituzkete.
Hori guztia buruan izanik ekin zion Eskoriatzako
udalak proiektu honi, eta proiektu emankorra izan da
emaitzei dagokionez.
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Tramiteak egiteko aldaketak webgunean
Udalak bi web gune ezberdinetan eskaintzen zituen tramiteak, orain web gune
bakarrean eskaintzen ditu, hau herritarrentzako erabilerrazagoa delarik.
Azkeneko urteetan digitalizazioak hainbat aukera eskaintzen dizkie herritarrei erosketak,
kontsultak nahiz tramiteak online egiteko. Administrazioak ere, herritarrengandik
gertuago egoteko helburuarekin, hainbat tramite udaletxera joan beharrik gabe
online egiteko eta kontsultatzeko aukera eskaini behar du. Hori horrela, Eskoriatzako
Udala ere herritarrei online informazioa eta tramitazioa eskaintzeko lanean ari da
etengabe. Oraingoan, udal webguneko Tramiteen atala eguneratu du. Bertan,
kontsulta edonork egin badezake ere, Tramitazioa gauzatu ahal izateko bi modu
daude:
•

Udalak emandako pasahitz operatiboa(k) izatea
(herritarrak eskatzea ezinbestekoa da).

•

Ziurtagiri digitala izatea (Izenpe, NAN elektronikoa…)
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Aplikazio berria
Mugikorretarako aplikazioaren bitartez, herritarrek kexa eta iradokizunak modu errazean egiteko aukera eskaintzen du
Eskoriatzako Udalak. Gainera, mugikorreko aplikazioaren bitartez, udal albisteak herritarrei modu zuzenean eta azkarrean
helaraztea lortu du. Eta tableta biometrikoen bidez tramite ezberdinak digitalki sinatu eta online tramitazioa hasi daiteke,
denbora bizkortuz.

Proiektu edo esperientzia honen bidez lortu diren emaitzekin epe laburrean balorazio orokor bat egitea ez da erraza, izan
ere, emaitza horiek baloratzeko herritarren parte hartze maila handiagoa beharrezkoa litzateke, eta puntu batzuetan
oraindik ez da hori lortu. Baina herritarrak udaleko jendaurreko ordutegira mugatu beharrean, 24 orduko zerbitzura
emandako pausua oso esanguratsua dela uste du Udalak.
Gainera, Udalera jendaurreko ordutegian hurbildu direnek ere modu eroso eta azkarragoan egin dituzte tramiteak,
tableta biometrikoaren bidez. Webgune bateratuaren kasuan, espero zena baino erabilera xumeagoa ematen diote
herritarrek, baina berau erabili dutenen balorazioa positiboa da.•
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Udalak ekimen batzuk bultzatu ahal izateko jakin behar da herritarrek zer nolako pentsaera
eta jarrera duten. Nire ustez parte-hartzea hortik dator. Alde batetik, zure programan jarrita
dituzun asmoak eta beste aldetik herritarrek behar dituzten gauzak ere kontuan hartu ahal
izateko. Gertatzen dena da, gure parte-hartze gehiena, obrak eta zerbitzuetakoak edo
espaloiak egiteko egiten direla. Beraiek eskatzen dituzten gauzak dira eta nolabait euren
erosotasuna lortzeko egiten dira.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
2011an hasi ziren proiektu desberdinekin; Eskoriatza proiektuarekin. Gure legealdian
planteatzen genituen, kale mailan, urtero bi bilera egitea eta gero elizate guztietatik
pasatzen ginen herria osotasunean kontenplatzeko. Nik uste dut honek ikuspegi orokorrago
bat eman digula, nahiz eta askotan ere buruko mina eman.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Nik uste dut helburua dela, batez ere, herritarren hitza kontuan hartzea. Guretzat oso
garrantzitsua da herritar guztien, edo parte hartu nahi duten guztien hitza jasotzea.
Badaude ere herritar batzuk parte-hartu nahi ez dutenak. Bilerez gain, hasieran egin genuen
hiri-berritze plana, eta orduan plan hori egiteko, helbide elektroniko bat ireki genuen eta
bertan herritarrek beraien iradokizun, ideiak eta kexak bidali zezaketen. Eta beste aldetik,
nahiz eta aurreko legealdian hasi, legealdi honetan gauzatu dugu udaletxeko app-a,
herritarrarekin linea zuzen bat izateko. Bi bideetatik ekarpen asko jaso ditugu, batez ere
kexak, eta horregatik kontutan hartu behar dira.

JOSERRA ZUBIZARRETA
eta EKHI GALDOS
Alkatea eta informatikaria

Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Lehenengo parte-hartze prozesua egin genuen atez-ateko zabor bilketaren kontuarekin.
Hori egin eta gero galdeketa bat egin zen eta han ikusi genuen benetan herritarrekin
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egon ezkero eta galdetu ezkero, beste era batean kudeatu ahal zela eta gertutasun bat sortzen zuela herritarrarekiko.
Guk behintzat bultzatu nahi izan genuen lerroa izan zen. Atez-ateko edo edukiontzi sistema aukeratzerakoan, sistema
bakoitzaren abantailak eta desabantailak eztabaidatu egin ziren; eta nire ustez asko ikasi genuen. Herritarrei benetan
galdetzen bazaie, gero azalpenak ematen direnean ere ulertzen dute; badakitelako zeri buruz hitz egiten hari zaren.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Zailtasun handienetako bat da, batez ere, errekurtso teknologiko horien ezagutza; eta askotan mugatuak gaude. Eskerrak
baditugula teknikoak, eta hauen bidez gauzak bideratzen lortzen ditugula. Hori izan daiteke lehenengo zailtasuna, baina
aldi berean oso positiboa. Zaila da dominatzen ez duzulako, baina era berean, herritarrei ate handi bat zabaltzen zaie. Nire
ustez, bigarren zailtasuna da zuzeneko harreman horietan edozein ezusteko aurkitu dezakegula. Eta hirugarrena da, nola
kudeatu kalean egiten diren bilera horiek. Batzuetan goaz ordu erdiko mugarekin, eta gero luze egoten gara herritarrekin;
baian oso aberatsa eta positiboa da guretzako.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Guztiz. Oso pozik gaude, helburuak betetzea baino gehiago lortu dugulako; uste genuena baino emaitza hobeak lortu
ditugu. Gauza batzuk afinatu eta landu behar dira, baina prozesu honekin hasi ginenean ez genuen espero puntu
honetara iristea. Bileretan 50 pertsonak parte-hartzea garaipen izugarria da.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Zein garrantzitsuak diren parte-hartze prozesu hauek burutzea. Niretzat hori da ikasgai garrantzitsuena. Herritarrei zenbat
eta errekurtso gehiago ipini ezkero, geroz eta hobeto egongo direla. Bakoitzak ahal duen moduan parte hartuz sortzen da
nolabaiteko harreman zuzen bat udaletxe eta herritarren artean. Eskoriatza bezalako herri txiki batean bultzada handia da.

DEBA GARAIA ESKORIATZA | 61

LEINTZ-GATZAGA

AZALERA: 14,7 km2 | BIZTANLEAK: 232 | UDALBATZAREN OSAERA: Agrupación de electores de Leintz-Gatzaga (5)

www.leintzgatzaga.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
JOANNES MENDIZABAL (Kultura zinegotzia)
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IRAGANA, GATZA ETA ETORKIZUNA
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
ETORKIZUNA

Guztira 33 (14 emakumezko, 19 gizonezko)
Leintz-Gatzagako Udalak, Gatz Iturburuaren ustiaketarako
egindako proiektuaren edukiak aurkeztu eta herritarren
ekarpen eta iritziak jasotzeko eta
herriak, Gatz
Iturburuaren ustiaketaz gain, erronka eta behar nagusiak
identifikatuz, etorkizunera begirako hausnarketa egiteko
helburuekin abiatu zuen IRAGANA, GATZA ETA ETORKIZUNA
Etorkizuneko erronkak definitu eta Gatz Iturburuaren
proiektua ezagutarazteko hausnarketa herritarra.
Zeharkako helburuei dagokionez, ondoren zerrendatzen
direnak izan ziren prozesuan zehar gertatzea bilatu zirenak:
•
•

•

•

Erakunde publiko eta herritarren artean elkarlan eta
parte-hartze kultura indartzea.
Herriko eragile eta elkartegintza sendotzen laguntzea,
honela herrigintzan ari diren sektoreen arteko elkar
lankidetza sustatuz, bakoitzaren esparrutik abiatuta
sinergiak lortzea.
Partaide bakoitzaren eta denen berdintasuna eta
garrantzia indartzea: edozein dela herrian duen
rola, funtzioa, ardura; edozein dela duen generoa;
edozein dela ordezkatzen duen subjektua, e.a.
Talde lanerako espazioak sortuz, eragile eta
pertsona bakoitzaren interesen ikuspegi zehatzetik,
eta auziaren inguruko ikuspegi desberdinak mahai
gaineratuz, talde/komunitate ikuspegia lantzea.

•

Kultura politikoaren eraldaketa sustatzea, norberaren
ikuspegi eta bizipen indibidualetatik abiatuta ikuspegi
komunitarioaren sorkuntzan urratsak ematea.
Horretarako, 2017ko iraila eta urria bitarte, hiru lan saio
ireki egin ziren Leintz Gatzagako herritarrekin.
Lehenengo lansaioa: Iraganetik etorkizuna proiektatuz
Lehenengo saioa 2017ko irailaren 20ean egin zen Leintz
Gatzagako Kultur Etxean. Bertan, 28 pertsonak parte hartu
zuten, horietatik 13 emakumezkoak eta 15 gizonezkoak.
Herriak izan duen bilakaera ezagutu eta norbanako nahiz
elkarteen artean diagnosia eta kontakizuna eraikitzea
izan zuen helburu. Etorkizunera begira jarri aurretik,
ezinbestekoa baita abiapuntu partekatu bat adostea.
Leintz Gatzagan bizitzeak/lan egiteak dituen hiru
ezaugarri positibo eta beste hiru negatibo edo hobetzeko
identifikatzea izan zen lehenengo ariketa. Ondoren,
diagnosi honetatik abiatuta, herriak etorkizunera begira
dituen erronka eta beharren inguruan egin zen lan.
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Gatz Iturburuaren proiektua ezagutu eta ekarpenak
egiteko saioa
Bigarren saioa 2017ko irailaren 27an egin zen Leintz
Gatzagako Kultur Etxean. Bertan, 21 pertsonak parte hartu
zuten, horietatik 8 emakumezkoak eta 13 gizonezkoak.
Gatz iturburuaren ustiaketa proiektua aurkeztea eta
ekarpenak jasotzea izan zuen helburu saio honek.
Etorkizunera begira herriak dituen erronkak identifikatzeaz
gain, gogoeta prozesu honen helburua Leintz Gatzagako
Udalak Gatz Iturburuaren ustiaketarako egindako
proiektuaren edukiak herritarrei aurkeztu eta herritarren
ekarpen eta iritziak jasotzea izan da.
Honela, prozesuko bigarren lansaioa helburu honen
betetzera antolatu da, eta hirugarren saioan ere, partehartzaileek Gatz Iturburuaren proiektuan sakontzen
jarraitzeko aukera izan zuten.
Parte hartzaileen artean proiektuak, orokorrean, harrera
ona izan zuen, eta hala adierazi zuten saioan bertan.

Erantzunetan gehien errepikatutako ideiek proiektuaren
seriotasuna, sinesgarritasuna eta lanketa maila izan dira.
Lehen hurbilpen honetan kezka edo zalantzarik ere mahai
gaineratu zen. Arreta berezia merezi du, esaterako,
Leintz Gatzagako Udaleko ordezkariak eta kudeatzaileak
hautatzeko izaten diren zailtasunei lotuta agertutakoak.
“Udaletxearen iraunkortasuna bermatu gabe” egonik,
Udala Gatz Iturburua bezalako proiektu batean sartzeak
eragin ditzakeen egoerak daude kezka honen oinarrian.
Lehen hurbilpenari tiraka identifikatu ziren herritarrek
proiektuari ikusten zizkioten arrisku edo ahulguneak,
batetik, eta aukera edo onurak bestetik.
Gatz Iturburuaren proiektua ezagututa, gogoeta
prozesuko parte hartzaileek proiektuari ekarpenak egiteko
aukera izan zuten. Lan saioetan jasotako ideia horietako
zenbait jatorrizko proiektuak dagoeneko jasotzen bazituen
ere, izan ziren baita ekarpen berriak ere, esaterako,
proiektuaren urratsak edo faseak egutegi batean ongi
finkatzea edota proiektuak bere garapenean aurreikusten duen aterpetxearen eraberritze eta egokitzea
lehentasunezko izatea.
Azkenik, proiektuko lanen gainean leheneste ariketa bat
egin zen. Hau da, Gatz Iturburuaren proiektuak bere
osotasunean lan edo egiteko batzuk jasotzen ditu, eta
horiek herritarrek egindako ekarpenekin osatu direlarik,
lanen zerrendan premiazkoak edo lehentasunezkoak
direnak zein diren erabaki beharra dago; halako proiektu
oso bat ez baita goizetik gauera garatzen eta nonbaitetik
hasi beharra baitago. Leheneste ariketa honekin,
proiektua garatzen hasteko herritarren abiapuntuak non
dauden ezagutu nahi izan zen.
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Hirugarren lansaioa: Etorkizuneko proiekzioan sakonduz: erronka nagusiak eta lehentasunak
Hirugarren eta azken saioa, 2017ko urriaren 18an egin zen
Leintz Gatzagako Kultur Etxean. Bertan, 24 pertsonak parte
hartu zuten, horietatik 8 emakumezkoak eta 16 gizonezkoak.
Aurrera begirako erronketan eta baita gatz iturburuaren
ustiaketa proiektuan ere sakontzea izan zuen helburu saio
honek.
Saio honetan parte-hartzaileek zerrendako erronka edo
beharrak multzoka antolatu eta garrantzia edo premiaren
arabera lehenetsi zituzten. Jarraian aurkezten den koadroko
erronkak parte-hartzaileen leheneste ariketaren arabera
ordenatuak daude. Hau da, erronkak herritarrek emandako
balorazioaren arabera aurkezten dira hurrenez hurren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gatz Iturburuaren proiektua garatu
Bidegorrien sarea hobetu
Herritarrak (gazteak eta adinekoak batez ere) Leintz Gatzagan bizitzeko eta egokitzeko hartu beharreko neurrien
artean etxebizitzaren gaia aztertu eta garatu.
PGOU/HAPO edo Leintz Gatzagako Plan Estrategikoa berritzea
Proiektu estrategikoen iraunkortasuna eta bideragarritasuna ziurtatzeko legegintzaldiek markatzen dituzten ohiko
denbora-epeez gaindiko eredua hausnartu
Autobus eta oro har garraio publikoa hobetu (konexioak, maiztasunak…)
Nekazaritza eta basoak: alor hauen garapena herriko garapen orokorrean txertatu eta sakondu (baserrien egoera,
elikadura eta energia burujabetza…)
Kultur jarduera eta kulturaren alorreko eragileentzat azpiegiturak sortu
Elizak Leintz Gatzagan dituen ondasunen gaineko gogoeta eta azterketa
Herriko aparkaleku sistema aztertu eta egokitzeko plana
Leintz Gatzaga eskualdera ireki, eskualdeko gainontzeko udalerriekin nahiz eskualdeko erakundeekin harremanak
sakondu.
Herriko zerbitzuen asebetetze diagnosia eta ekintza plana (adineko bizilagunetan arreta jarriz)
Ehiza jarduerari buruzko gogoeta
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Parte-hartzeak gertutasun bat ematen du erakundearen eta herriaren artean, eta elkarren
arteko harremana aberasten du. Gainera, parte-hartzea, herriaren hitza jasotzeko modu
aberatsa da.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Denbora asko daramagu auzolanarekin. Leintz-Gatzagan, edozein herri ekintza egiteko,
herritarrekin batera erabakitzen dira: azokak, ekitaldiak, jaialdiak etab. Bestalde, herrian
hobekuntzak egiteko ere, herritarrei, beraien iritzia eskatu zaie; adibidez, parkeak egiterako
orduan. Planak diseinatzerako orduan, udala da gehien bat horretaz arduratzen dena.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Leintz-Gatzagan, herriaren eta udalaren arteko harremana oso estua izan da betidanik.
Herrian parte-hartze prozesuak erabiltzen dira batez ere herri ekintzak antolatzeko
helburuarekin.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Orain dela lau urte, udalean sartu ginenean, proiektu asko zeuden martxan. Proiektu
horietako batek, herriarentzako oso garrantzi handia zeukan; gatz museoak hain zuzen ere.
Gure helburua zen erabakitzea zer egin museoarekin. Gatz produkzioa berreskuratzeko
ideia bat zegoen eta ez zitzaigun iruditzen bosten arteko erabakia izan behar zenik. Beraz,
herriarekin batera, parte-hartze prozesu bat egitea erabaki genuen.

JOANNES MENDIZABAL
Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Betidanik egin ditugu herri bilerak baina oraingoan era formalago batean egin izan nahi
dugu. Horretarako, Aztiker enpresarekin kontaktatu genuen eta beraien metodologia
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asko gustatu zitzaigun. Kanpoko enpresa batek puntu serioago bat emango du eta ikuspuntu neutralago bat izango du.
Zailtasun nagusienetariko bat izan da jende gaztea erakartzea. Bileretara etorri den jendearen urteen batezbestekoa 40
urtetik gorakoa izan da. Bakarrik 24 urteko neska bat etorri zen bileretara. Egia da, gazteek beste ekintzak antolatu behar
direnean parte-hartzen dutela.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Bai, gure helburuak bete dira eta espero ez genuen jendea etorri zen bileretara. Orokorrean prozesu guztia oso emankorra
izan zen. Bestalde, nahiz eta eragin zuzenik ez izan, "Gazitzen" elkartea sortu da eta ia 50 pertsonak izena emanda dute.
Guretzat oso emaitza ona izan da, azken finean, udaletxetik kanpoko erakunde batek, udaletxeak hasi zuen proiektua ere
aurrera eramango duelako.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Ez dakit ikasgairen bat atera dugun. Egia esan, oraindik ez dugu oso garbi nola bideratu gazteen kontu hori; formatuz
aldatu, bilerak egin... Argi dago, parte-hartze prozesuak sarritan egin behar direla. Gero ere, azpimarratzekoa da, kanpoko
baten laguntza oso onuragarria dela. Kanpoko enpresa bat egongo ez balitz, bilerak eta prozesu guztia guztiz desberdina
izango ziren.
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OÑATI

AZALERA: 208,2 km2 | BIZTANLEAK: 11.335 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (10) EAJ-PNV (7)

www.oñati.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
NEREA ZUBIA (Partaidetza zinegotzia)
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OÑATI DANA ZANA EGITASMOA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 123 (79 emakumezko, 44 gizonezko)

GAIA:
HIRIGINTZA

2018an Oñatiko Hiri Antolamendurako Plan
Orokorra (HAPO) idazteari ekiteko, hain zuzen
ere, herriko lurzoruei (hiri-lurrak nahiz landalurrak) emango zaien erabilera finkatzen eta
arautzen duen dokumentua egiteko, abiatu
zuen prozesu hau Udalak. Beste modu batera
esanda, 20 edo 30 urte barru Oñati nolakoa
izatea nahi dugun diseinatzeko.
Bistan da, beraz, HAPOaren idazketa
prozesua estrategikoa izango dela hurrengo
urteetan, hor hartuko diren erabakiek
herriaren alderdi guztietan eta herritarren
eguneroko bizitzan eragingo dutelako, ez
bakarrik hirigintza mailan.
HAPOaren idazketa prozesua 2018an hasiko zen, baina udalak girotze lana egin nahi izan zuen aurretik, herritarrei
aukera emateko udalerria nola garatu den ulertzeko eta kontzientziatzeko hirigintza planen eta hauen idazketan parte
hartzearen garrantziaz. Eta helburu horrekin antolatu zuen Oñati Dana-Zana (1934-2016) egitasmoa.
Egitasmoaren helburu nagusia, etorkizuneko Oñati irudikatzen herritar guztiok zeresana daukagula bistaratzea izan zen.
Baita abian jartzekoa zen HAPOan idazketan parte-hartzea txertatzeko lana errazteko heziketa, hausnarketa eta girotze
prozesua bultzatzea eta parte hartzeko interes eta nahia sortzea ere.
Bestalde, lurraldean ematen diren eraldaketak nola bizi ditugun eta gure eguneroko bizitzan zer eragin duten hausnartzeko
aukera eman nahi zen, baita aldian aldiko hirigintza planek egunerokoan duten eraginaz.
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ERAKUSKETA
Garai bateko Oñati nola aldatu den ikusteko
erakusketa iraunkorra jarri zen, 1934 eta
2016 bitarteko plano eta argazkiekin osatua.
Erakusketa urriaren 21etik azaroaren 25era
egon zen zabalik, herriguneko kale nagusian,
Kale Barrian. Horrez gain, inguruko dendetan
argazki osagarriak ipini ziren. Plano eta
argazki zaharren bidez, azken 80 urteetan
herriak izan duen bilakaera ikusi ahal izan zen.
Aldaketa horien oinarrian garaian-garaiko
hirigintza-planak daude. Horregatik, hurrengo
urteetarako plana egiteko udalerria nola
garatu den ulertzea garrantzitsutzat jotzen
zuen Udalak.
Bestalde erakusketa espazio publiko gisara
antolatzeko,
banku
publikoak
kokatu
ziren erakusketak irauten zuen bitartean.
Erakusketaren antolaketa “U” formakoa izan
zen eta 1934tik 2016ra eta 20 urteko denbora
tartean azaldu ziren eraldaketak, bai ortoargazki bidez eta baita aldiro egin ziren planen planoekin. Bestalde garai
bakoitza irudikatzeko helburuarekin, argazki bilduma batekin panel bat osatu zen, nolabait ere garaiko Oñati eta bertako
bizimodua errazago ulertzeko.
Argazki horiek txikiak zirenez eta tokiko komertzioa inplikatzeak erakusketaren zabalkuntzarako izan zitzakeen onurak
ikusita, kaleko dendetan aipatu argazki zaharrak formatu handian kokatu ziren.
Erakusketa garaiko lehen larunbatean muntaia egin zen, modu kolaboratiboan esku hartu nahi zuten udal langile eta
herritarrekin. Bertan informazioa eman zen eta hurrengo asteetarako egitaraua jasotzen zuen eskuorri banaketa egin.
Erakusketaren itxiera egunean marrazki bat egiteko gonbidapena luzatu zitzaien herritarrei, bakoitzak irudika zezan nola
ikusten eta sentitzen zuen Oñati.
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IBILALDIAK
Ibilaldiak ere egin
ezagutzeko asmoz.

ziren

Oñati

hobeto

1. Ibai ezkutua (urriak 28)
Lehen ibilaldia “Ibai ezkutua”, urriaren 28an
egin zen, herriaren azpitik pasatzen den ibaian
barrena. Oñatiko Natur eskolaren laguntza izan
zen bisita antolatu eta gidatzeko.
2. Landa inguruneko eraldaketa
Herrigunearen inguruko landa auzoetan
barrena egin zen bigarren ibilaldia azaroaren
4ean, lurraldean eman diren erabilera
aldaketa sakonak ikusteko.
3. Plaza eta kaleen izena eta izaera
Herriko arkitektoekin lankidetzan gune publikoak bisitatu ziren azaroaren 11ean, herriguneko plaza eta kaleak eta bertako
bizitza nola aldatu diren aztertzeko.
4. Lorategi eta baratze ezkutuak (azaroak 18)
Herrigunean dauden lorategi eta baratze pribatuak ikusteko aukera izan zen azaroaren 18rako antolatutako ibilaldi
honetan.
ITZULERA
Urtarrilean BERBETAN ikus-entzunezkoa aurkeztu zen kultur etxeko zinean egindako emanaldi batean, hirigintzaz herritarren
hausnarketa sortzeko egin den “Oñati dana zana” egitasmoa laburtzen duen dokumentala. Egindako ekintzen laburpena
eta erakusketara hurbildutako hainbat herritarren iritziak jaso ziren dokumentalean. •
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Herritarrekin harremanetan egoteko daukagun modua; bai gai garrantzitsuetan eta baita
eguneroko gaietan. Publikoa denaren kudeaketa hori ez litzake administrazioan bertan
soilik hasi eta amaitu beharko eta hori abiapuntutzat harturik ezinbesteko ikusten dugu
erakundeak demokratizatzeko bide horretan desburokratizatu egin beharko liratekeela,
egungo egiturak berak aldaketa sakona behar duela, hierarkikoa eta burokratikoa izateko
dagoelako antolaturik baina urteetako esperientzia honek erakutsi diguna da badaudela
moduak egitura hori eraldatzeko, orduan eraldaketa horretan garrantzitsua da herritarrei
boterearen zati bat ematea, baina ez txikikerietan baizik eta gai garrantzitsuetan zeren
azken finean, partaidetza ardatz harturik helburua subjektu erabakitzaileak sortzea izan
beharko lirateke.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
2011tik hasita. Udal gobernu honen esentzian dago partaidetza, aurkeztu ginenean
hauteskundeetara hori zen ardatz bat, egiteko modu bat, eta 2012 hasieran egitasmo
bat aurkeztu zen ”Herrijorran” ekimena. Partaidetzaren txapel moduko bat zen, herria eta
udalaren arteko harremanak sendotzeko kanalaren lanketa martxan jarri duena, eta
horren baitan ekimen asko egin dira, hitzaldiak formaziorako, prozesu desberdinak abian
jarri… esango genuke “Herrijorrak” markatu zuela mugarri bat, ekimenak martxan jartzeak
suposatu zuen udal barnean aldaketak egitea baita ere, eta hortik gaur egun arte gaian
esperimentatzen joan gara, apustu garrantzitsuak egiten joan gara eta gaur da eguna
2011tik hona partaidetzako batzorde bat existitzen dela, aurrekontu potolo batez horniturik
dagoena, eta giza baliabideak dituena.

NEREA ZUBIA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia
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Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Udalgintzaren ikuspegitik garrantzitsua dela Udaletik ari garela lanean eta aukera asko
ematen digula, herriko ehun soziala gertutik ezagutzeko aukera ematen digulako;
potentzial handi bat da partaidetza gertutik lantzeko. Eta honek laguntzen digu konfiantzan
eta kolaborazioan oinarritutako harremanak eraikitzen. Baina kolaborazioa ez da esku bat

botatzea, baizik eta hartu-eman bat da; honek inplikatzen du berdinetik berdinera lan egitea osagarritasun bat bilatuz
helburu zehatz bat betetzeko. Kolaborazioa aberastasun moduan ulertu behar da.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze helbururekin abiarazi duzue?
Hiri antolamendurako plan orokorra dirulaguntzara aurkeztu genuen, eta hasieratik argi eduki genuen partaidetzak pisu
nabarmena eduki behar zuela prozesu honetan. Kontraste eta foro batzuk eduki genituen. Prozesu honetan ezaugarri
hauek baino gehiago behar genuela sinisten genuen, herri eredua definitu behar genuelako eta horretarako, garrantzitsua
da herritarrekin egotea; herritar gehienen iritzia eta beharrak kontutan edukita egin behar zela, inklusiboa izan behar zela
eta integrala izan behar zela bagenekien.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Enpresa baten laguntzarekin egin da. Prozesuaren diseinua bera udal departamentu desberdinen arteko elkarlanaren
ondorioa izan da, barne mailan ere lankidetzaren ondorio bat izan da. Ohiko HAPOAren prozesuaz gain aurretiko lan
bat egin genuen, girotze dinamika bat eta hau da aurkeztu duguna dirulaguntza honetara. “Oñati dana zana” izeneko
dinamika diseinatu genuen; udal honetan 1936tik gaur arte hartu diren hirigintzako erabakiek herriaren eraldaketan nola
eragin duten ikusteko erakusketa bat antolatu zen, jendeak kontzientzia hartzeko hiri altzarien kokatzeak kale eraldaketa
ekartzen duela; eta gero lau ibilaldi antolatu genituen herria hobeto ezagutzeko eta Oñatiren izanaren inguruko kontzientzia
hartzeko. Oso pozik gaude aurretiko lan horrekin, partaidetza oso altua izan zen eta helburuak bete ziren. Zailtasuna
izan dena da girotze horretatik HAPOaren hasierara denbora tarte bat pasatu dela eta giroa hoztu dela. Ikasgai
modura hori findu behar dugu.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Helburuetako bat izan da erabili dugun metodologia kultura kolaboratiboan eta kolektiboan oinarritutakoa izatea. Herritarrak
inplikatu nahi izan ditugu bisita gidatuetan eta hainbat ekimenetan eta kasu honetan emaitza onak eman ditu.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Esperimentatu eta ausardia eduki behar dela. Ezin da ezer kopiatu bere horretan, eraldatu egin behar da, horretaz,
udalgintza sozialago eta eraldatzaileago bat behar da.
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DONOSTIALDEA
Andoain, Astigarraga, Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia,
Urnieta eta Usurbil
Astigarraga
Donostia
Usurbil

Errenteria

Lasarte
Oria
Andoain

Pasaia
Lezo

Oiartzun
Urnieta

Hernani

HERRIAK
11
BIZTANLEAK
330.169 (gipuzkoarren %45,82)
AZALERA
305,2 km2 (Gipuzkoaren %15,40)
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ipuzkoako ipar-ekialdean dago. Iparraldean itsasoa du muga eta ekialdean, Bidasoa Beherea eta Nafarroa.
Hegoaldean, Nafarroa eta Tolosaldea ditu mugakide; mendebaldean, Urola-Kostaldea eta Tolosaldea. Guztira 305.2 km²
ditu. Oiartzun, Urumea eta Oria ibaiek jasotzen dituzte eskualdeko urak; erliebea perpendikularki zatikatzen dutelarik, airetik
ikusita koadrikula itxura ematen diote. Donostialdea da Gipuzkoako eskualdeetan biztanleriarik handienekoa. Hamaika udal
dira: Donostia, Pasaia, Lezo, Errenteria, Oiartzun, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain, Lasarte-Oria eta Usurbil. Eskualde
hau izaera metropolitanoa hartzen ari da pixkana-pixkana, baina prozesu hori Bilbon baino astiroago doa oraindik. Bidasoa
Behereko eskualdearekin harreman hain estuak direnez, esan daiteke bi eskualdeok area funtzional bakarra osatzen dutela.
Errepideko komunikabideetan, A-8 autobidea (Bilbao-Behobia) aipatu behar da lehen-lehenik; ekialdera, Bidasoa Behereko
eskualdearekin lotzen du, eta mendebalera, berriz, Zarautz, Eibar eta Bizkaiarekin. N-I errepidea (Madril-Irun) autobia bihurtzen da
Beasain-Donostia tartean; bertatik abiatzen da A-15 Nafarroako autobia, Iruñearekin eta Ebroko arroarekin lotzeko. Itsasaldeko
N-634 errepide bihurriak kostako herriak lotzen ditu, Eibar eta Bilbo aldera jotzeko. Trenbideetan Madril-Irun burdinbide zabala
nabarmendu behar da alde batetik, RENFEk ustiatzen duena, eta Donostia-Hendaia (Topoa) nahiz Bilborainoko bide estukoak
bestetik. Bilbora doan azken trenbide horrek nekez egin diezaioke lehia errepide gaineko garraioari, joan-etorri laburretan
ez bada. Abiadura handiko trenaren proiektuak eskualdea zeharkatzeko asmoa dauka. Itsas garraioa Pasaiako portuaren
bitartez egiten da, batez ere txatarra, autoak eta petroliotik eratorritako gai finduak higiarazten ditu portuak.
Ekonomiaren aldetik ikusita, eskualde hau Euskal Autonomia Erkidegoko bigarren gunea da eta zerbitzuena da indar
gehien duen sektorea. Donostian administrazio-jarduera handia dago: Estatuko, Erkidegoko nahiz administrazioaren
ordezkaritzak daude. Justizia-administrazioak ere Donostian dauka Probintziako Auzitegia eta gainerako epaitegiak.
Hiriburuan daude baita ospitaleak, unibertsitateak eta hainbat komunikabideren egoitzak.
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ERRENTERIA

AZALERA: 31 km2 | BIZTANLEAK: 39.355 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (7) PSE-EE (7) Errenteria Irabaziz (4) EAJ-PNV (3)

www.errenteria.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
MIKEL GOÑI (Parte-hartze teknikaria)
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ARRAMENDI PARKERAREN ETA ERABILERAREN ZEHAZTEA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 80 (22 emakumezko, 58 gizonezko)

Errenteriako Arramendi eremua parke bat baino gehiago
izateko helburuarekin abiatu zuen Errenteriako Udalak
2017ko martxoan, Arramendiko Parkearen Diseinua
Erabakitzeko Parte-Hartze Prozesua.
Herritar, ordezkari, erabiltzaile eta eragileekin batera,
Arramendi inguruak dituen baliabide eta esanahi
desberdinak marko ireki batean antolatzea izan zen
asmoa. Eremuaren epe labur, ertain eta luzeko garapen
estrategia, lan egiteko modu irekien eta erabakitzeko
modu deliberatiboen bitartez zehaztea, alegia.

GAIA:
HIRIGINTZA

HELBURUAK
1. Eremuaren epe laburreko akzio plana eta epe ertain
eta luzeko garapen edo bisio estrategikoak zehaztea.
2. Prozesua, demokrazia eta hirien garapenerako
estrategia baten baitan barne biltzea, lan
egiteko modu irekien eta erabakitzeko modu
deliberatiboen bitartez.
3. Paisaia, natura edota eraikiak ez dauden espazioen
inguruko hausnarketa partekatua sustatzea, hauen
baliotez jabetzea.
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METODOLOGIA

Datu bilketa: testuingurua, ereduak eta marko teorikoa
Prozesuaren objektu den parkearen inguruko datu bilketa
egingo da. Datuak iturri ezberdinetatik jasotzen dira,
kontrasteak egiteko aukera eman dezaten.
Elkarrizketak

Prozesu honetarako aukeratu zen metodologia
etorkizuneko Arramendi parkearen bisio eta estrategia
partekatua lortzean oinarritu zen, momentu klabea
Deliberazio Gunea izan zelarik. Deliberazio Gune
honetan diagnosi eta erabakiak taldekako praktiken
bitartez lortu ziren. Erantzukizun partekatuaren ardura
izan zuten deliberazio mahaietan partaide izan ziren
pertsonek, egoera konkretu batetik abiatuta etorkizuneko
eszenario ezberdinak irudikatu zituztelarik.
Arramendi parkeak Errenterian duen garrantziaz
ohartuta, prozesuak ahalik eta ikuspuntu ezberdin gehien
kontsideratu behar zituen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erabakiak aurrera eramango diren konpromisoa
Akordioak guztion artean partekatzea
Akordioak indartsuak eta iraunkorrak izatea
Desadostasunak azaleratzea
Erantzukizun partekatua sustatzea
Komunikazio kanal eraginkorrak txertatzea
Gizarte sarea inplikatzea
Sektore gutxituen ahotsa agertzea
Genero ikuspegia prozesua zeharkatzen duen
gai bilakatzea
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Ondorengo urratsetan oinarri izango den dokumentua
osatzeko ezinbestekoa da inguruko auzokideak, elkarteak,
ordezkari politikoak eta udaleko hainbat teknikariekin
elkarrizketa pertsonalak egitea. Elkarrizketek informazio
baliotsua azaleratuko dute datozen urratsetan landu eta
Deliberazio Gunean modu egokian eztabaida daitezen.
Batez ere diskurtso ezberdinen arteko zergatiak agertuko
dituen materiala sortuko dute, “betaurreko” ezberdinak
identifikatuko dira.

Deliberazio gunea
Deliberazio Gunea izan zen prozesuaren momentu klabea.
Aurretik jaso zen material konplexuak eredu partekatuan
lantzeko momentua. Deliberazio prozesua garatzeko lau
jardunaldi antolatu ziren.
1. Aurkezpena eta hitzaldiak

3. ”Sei betaurrekoen” teknika eta infomapak
Ekainaren 9an, Agustinak Auzo Elkartean, aurreko
asteburuan adostutako ardatzetatik abiatuta, parte
hartze prozesuko bigarren talde dinamika jarri zen abian:
sei betaurrekoak Arramendi begiratzeko. Emozioak eta
sentimenduak, alternatiben inguruko hausnarketa,
abantailen eta oztopoen identifikazioa nahasten dituen
dinamika konplexua.
4. Akzioen zerrendatzea

2017ko maiatzaren 19an, arratsaldez, prozesua aurkeztu
zen Errenteriako Xenpelar Etxean. Udal Gobernuko
eta idazketa taldeko kideek prozesuaren gakoak eta
metodologia azaltzeaz gain, hitzaurre dokumentua
aurkeztu zuten. Lehen fasean jasotako edukia aintzat
hartuta, hiru gai desberdinen inguruko hitzaldi laburrak
entzuteko aukera izan zuten bertaratu ziren herritarrek,
prozesuari ekin aurretik haien ikuspegia aberastu asmoz.

Ekainaren 10ean, Pontitako auzo elkartean, egin zen
azken urratsa, teknikari eta herritar ezberdinen artean
sortutako espazio partekatua, aurreko lantegietako
ondorioak aintzat hartuta, akordioak lantzeko unea.
Aurreko tekniketan adostutako ideiak eta proposamenak
abiapuntu izanik, epe motz, ertain eta luzera begira
garatu beharreko akzioak, planak, estrategia ildoak
ezartzea izan zen bertaratu zirenen egitekoa. Beraz,
INFOMAPETAN irudikatutako proposamenak aurrera
eramateko akzioak zerrendatu behar izan zituzten hiru
lan mahaietako kideek .

2. Ibilaldia eta “Erabakiak Turrustaka” tailerra
Maiatzaren 20ean, lehen talde dinamikari ekin aurretik,
Arramenditik txangoa antolatu zuen idazketa taldeak.
Hitzaurrean azpimarratutako mugarri desberdinen
ezaugarriak eta parkearen baldintzak aipatu eta
partekatu ziren. Ibilaldiaren ostean Gaztañoko auzo
elkartean prozesuko lehen talde-dinamikari ekin zitzaion.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Niretzat bi gauza dira: alde batetik eskubidea, eta bestetik betebeharra. Gizartearen
norabidean parte-hartzera behartuta gaude eta modu arin batean egin behar da.
Parte-hartzea, demokrazia sakontzeko modu bat da eta administratuak izatetik, herritar
kontziente izateko jauzia emateko balio du.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Errenteria bereziki aktiboa izan da. 60ko hamarkadan hemen bertan jaiotzen hasi ziren
auzo elkarteak. Auzo elkarte horiek modu autonomo batean hasi ziren, hain zuzen ere, hiri
ekintzak eta jaiak antolatzen. Erakundeek sustatutako parte-hartzea ez izan arren, bazen
modu bat herrian parte-hartzeko. Auzo elkarteetan zegoen jendeak mugimendu eta
alderdi politiko guztietan egon dira eta udalean sartu zirenean partaidetza handia egon
zen. Gaur egun, partaidetza kontseilu berriak sortzen ari dira eta dagoeneko badaude
beste batzuk: hirigintza, berdintasun alorreko kontseilua etab.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Udaletik momentu honetan, herritarra udalaren jardunaren zentroan jartzea. Partaidetza da
ideia horren luzapen bat. Jaiak herritarrekin antolatzen dira, herritarrentzako jaiak izateko.
Jendea ez dadin administratua izan, baizik eta erakundea, ahal den neurrian, jendearen
esanetan egotea. Azken batean, politika publikoak herritarren mesedetara diseinatzeko
eta beraien interesen araberakoak izateko.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

MIKEL GOÑI

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Teknikaria

Arramendi parkearen erabilera erabakitzeko prozesua izan zen. Udalerrian hainbat
aldaketa gertatzen ari ziren eta ikusi zen bazegoela udalerrian interbentzio bat behar
zuen gune bat. Pertsona, talde eta elkarte bakoitzak, ideia ezberdinak zituzten gunearen
erabilerarekiko. Gure helburua zen, gunea erabiltzen zuten horiek, parke berriari zer forma
eta erabilera eman erabaki zezaten.
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Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Ideiak udaletik sortu ziren eta asistentzia tekniko batekin diseinatu zen prozesua. Zailtasun handiena izan zen, zuzeneko
eragina ez zuten auzoetako herritarrak erakartzea. Arramendi parkea, hiru auzoentzako jolasgune bat da. Auzo horietako
jendeak gustura hartu du parte prozesuan, baina gainerakoei asko kostatu zaie. Eta gerturatu ziren horiek, interes zehatz
bat zutelako izan zen. Bigarren zailtasuna izan da, informazio zehatza zabaltzea. Jendea uste askorekin etortzen zen eta
gure helburua balezko informazio eguneratua ematea zen; herritarrak informatuak egon zitezen.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Prozesua ondo joan da. Alde batetik, ekarpenen kalitateagatik; eta bestetik, jendearen arteko adostasuna lortu zelako.
Jendeak onartu zuen beraien beharrak ez zirela %100ean beteko, beste proposamen beharrak zeudelako. Eta azkenean,
hasiera batean proposatutakoa lortu egin da.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Batez ere horrelako prozesuek ematen duten aberastasuna. Bestetik, erabiltzen den informazioaren zehaztasun eta
zuzentasunaren beharra. Eta batez ere, herritarrekin politikak aztertzeak eta aurrera eramateak ekartzen duen ikuspegi
zabala interesgarria dela.
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HERNANI

AZALERA: 42 km2 | BIZTANLEAK: 20.222 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu(9), EAJ-PNV (4), OH!(2), PSE-EE (2)

www.hernani.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
MERTXE GOMEZ (Parte-hartze teknikaria)
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HERNANIKO 2018KO UDAL AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 1100 (600 emakumezko, 500 gizonezko)

GAIA:
AURREKONTUAK

konpromisoa hartu bazuten ere, prozesua hasita,
sortutako desadostasun bat medio, bi alderdi politikok
prozesutik ateratzea erabaki zuten.
Udaleko prentsa arduradunarekin batera, prozesuaren
komunikazio plangintza osatu zen. Komunikazioa oso
garrantzitsua iruditzen zaio Udalari, eta prozesuaren berri
emateko eta parte hartzeko modu ezberdinak azaltzeko
eskuorri bat osatu eta herri guztian banatu zuen. Horrez
gain, herriko prentsan ere zabaldu zen berria.
Hernaniko Udal aurrekontuak herritarrek eztabaidatu
eta zehazteko partaidetza prozesua otsailean
hasi zen, egitasmoaren nondik norakoak zehaztuz.
Horretarako koordinazio taldea osatu zen; alkateak,
udal gobernuko zinegotzi batek, udaleko partaidetza
teknikariak eta aholkularitza teknikoak osatzen dute
talde hau.
Lehenik eta behin, udal gobernuaren konpromiso
politikoa zehaztu zen; beste alderdiei ere prozesuaren
berri emanez eta, prozesuan ateratako aurrekontu
proposamenari beraien oniritzia aurreikusiz. Hasiera
batean, udal alderdi politiko guztiek parte-hartzeko
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Bestalde, prozesuaren gainbegiraketa egingo zuen talde eragile bat
ere sortu zen; bertan gai ezberdinetan dabiltzan herritarrak, bi auzo
elkartetako ordezkarik, herri elkarteetako 2 ordezkarik eta aurreko
prozesuan parte hartu zuten herritarrek parte hartu zuten. Ordezkari
politikoek hiru momentutan parte hartu zuten:
• Aurkezpen bileran
• Balorazio politikoa egin ondoren
• Emaitzen azken erabakia era aurkezpenean
Azkenik, aurrekontuetarako proposamenak jasotzeko 3 bide ezberdin jarri ziren
martxan:
• Udal webgunea
• Postontziak (kultur etxean, Zaharren egoitzan, kiroldegian, Jubilatuen etxean,
Institutuan, udaletxean eta auzoetako erreferentziazko lekuetan)
• Saio irekiak auzoetan (10 bilera).
Horrela, 533 proposamen jaso ziren, gehienak webgunearen bitartez jasotakoak;
eta oso proposamen anitzak, obra txikietatik hasita, ideia zabal eta orokorretara.
Proposamen horietatik 183 kanpo geratu ziren, errepikatu egin zirelako, kudeaketa
alorrekoak edo beste prozesu batean kontuan hartuak izan zirelako, edo Udalaren
eskumenekoak ez zirelako.
Gainontzeko proposamenak lehenesteko fasera pasa ziren; horretarako, 4 saio
antolatu zituen Udalak. Fase honetan hiru irizpide hartu ziren kontuan aukeraketa
egiteko:
1. Herritarren egunerokoa erraztu
2. Ingurumena babestu
3. Elkarbizitza eta hiritartasuna bultzatzen duten proposamen hezitzaileak izatea
Irizpide horiek kontuan hartuta lehenesteko fasea pasa ondoren 109 proposamen
gelditu ziren udal teknikariek baloratzeko.
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Balorazio fase horretatik 39 proposamen gelditu ziren
bozkatzeko fasera eramateko.
Hautatutako fasean 39 proposamenetatik 10 hautatu behar
izan zituzten herritarrek. Galdetegi baten bitartez herritarrek
bozkatzeko aukera izan zuten eta proposamenak jasotzeko
3 bide jarri ziren:
•

Galdetegia etxez etxe zabaldu zen, prozesuaren
hasierako diptikoa bezala.

•

Postontziak: auzo-elkarteetan, kultur etxea, kiroldegi,
jubilatuen etxean, Institutuan eta udalean kokatuak,
etxean betetako galdetegiak hauetara botatzeko.

•

Online bidezko galdetegian 10 proposamenen hautaketa
egiteko aukera eskaini zen.

Prozesua indartzeko eta azkeneko faseko proposamenak
gertutik ezagutzeko 8 aurkezpen saio antolatu zituen Udalak
herriko auzo ezberdinetan. Aurkezpen saio horietan 39
proposamenak banan bana azaldu ziren, bere xehetasun
eta ezaugarri guztiekin. Bileretan, udal teknikariak eta udal
ordezkari politikoek parte hartu zuten.
Hautaketa fasean, informazio guztia kaleetara eraman
zen. Hainbat egunetan, kale eta ingurune ezberdinetan,
proposamenak ikusgai jarri ziren, herritarrak zuzenean
informatuz bozkatzeko aukeren eta proposamenen inguruan.
Gazteengana iristeko helburuarekin, talde informatzaile
honek, Hernaniko batxilergoko institutura ere jo zuen.
Azken fase honetan guztira 1056 bozka jaso ziren, horietatik
975 baliagarriak. Internet bidez 543 bozka jaso ziren eta 432
postontzien bidez. Hautatutako proposamenak, 2018ko udal
aurrekontuetan txertatu ziren.
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OIARTZUN

AZALERA: 60 km2 | BIZTANLEAK: 10.276 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (9) EAJ-PNV (4)

www.oiartzun.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
ENERITZ ARBELAITZ (Alkateordea)
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PARTAIDETZA SUSTATZEKO SISTEMA MANTENTZEA ETA PROZESUAK BIDERATZEA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 187 (57 emakumezko, 130 gizonezko)

Oiartzungo Udalak, herritarren partaidetza sustatzea,
zeharlerrotasuna lantzea eta herritarren partaidetzarako
prozesuak sortzea eta jarraipena egitea izan du helburu
prozesu honekin. Baita, parte-hartzearen praktika
komunitatea indartzea, parte-hartze batzordearekin
jarraitzea, partaidetzaren inguruko eskuliburua elikatzen
jarraitzea eta herritarren parte-hartzerako guneak sortzea,
udalaren eta herritarren arteko distantzia murriztuz eta
herritarrak ahaldunduz.
Udal barruan sortuta dauden foroei jarraipena eman
zaie. Praktika komunitatean, prozesuen jarraipena egin
zen, baita hobekuntzak proposatu ere. Parte-hartze
batzordean prozesuak onartu eta espedientatu ziren.
Herritarrei begira urterokoa den aurrekontuen prozesua
egin zen eta baita Egianea eraikinaren aurreproiektuaren
idazketa parte-hartzailea ere. Beste prozesu txikiago
batzuk ere egin ziren: Karrika auzoko obraren idazketarako
ekarpen bilerak (2 bilera), Legarrea kaleko bizilagunekin
bilerak kalearen berrantolaketarako (2), ganaduzaleekin
bilerak larre planaren diseinurako.
Auzotako bilerak: aurrekontuetan auzoetan ateratzen
diren beharretarako diru-partida dagoenez, urtero
aurrekontuak onartu aurretik egiten den parte-hartze
prozesua da. Era berean, aurreko ekitaldiaren balorazioa
egiteko baliatzen da.

GAIA:
PARTE-HARTZEA

Egianea edo Landetxeko funtzio anitzeko eraikinaren
proiektua: 2017an asmoa herritarrekin partekatu zen eta
adostasuna azaldu zenez, erabiltzaile izango direnekin
aurreproiektua marrazteko partaidetza prozesua egin
zen. Erabiltzaileekin prozesua egin ondoren herritarrei
azaldu eta ekarpenak jasotzeko fasea ere egin zen.
Euskalgintza, jubilatuak eta kultur eragileen inplikazioa lortu
zen aurreproiektuaren idazketan. Horrek proiektuarekiko
atxikimendua areagotu du, beraien neurrira egindako
proiektua baita. Bestalde, herritarrei ere ekarpenak
egiteko aukera eman zaie, baita bizilagunei ere. Proiektu
herritarra bihurtzeko lehen pausua eman zen prozesu
honen bidez.
Parte-hartze batzordea: Udalean partaidetza prozesuak
espediente ohiko bezala tramitatua izatea, udaleko gai
moduan eta ez alkatetzako gai moduan soilik.
Praktika komunitatea: partaidetza prozesuen inguruko
eskuliburua elikatzen jarraitu eta teknikarien elkarren
arteko trebakuntza bultzatzea lortu da. Horrez gain,
genero ikuspegia txertatzeko berdintasun teknikariaren
parte-hartzea sartu da.
Auzo bilerak: aurreko urtetik parte-hartzea igo egin zen.
Horrez gain, gazteekin saioa egin zenez, gazteen iritzia
ere aurrekontuetan txertatzeko saiakera egin zen.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Guretzat parte-hartzea lan egiteko modu bat da. Guk parte-hartzea ez dugu sail bat
edo landu beharreko gauza bat bezala ikusten. Baizik eta sail guztietan eta gure lanean
barneratu nahi dugun gauza bat bezala. Alde batetik Oiartzunen, parte-hartzeko foruak
daude baina azken urteetako lana parte-hartzea udaletxeko dinamiketan barneratzea
izan da. Horrekin lortu nahi duguna da herritarren erabakiak geroz eta garrantzi gehiago
izatea udaletxeko erabakietan. Oiartzun betidanik oso herri parte-hartzailea izan da eta
nahiz eta azken urteetan handitu, herri txiki bat bezala funtzionatzen du.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Betidanik ezagutu ditut auzoetako batzarrak eta horrelako parte-hartze ekintzak. Betidaniko
apustua izan da parte-hartzea Oiartzunen eta hori posible izan da herria oso aktiboa
delako. Oiartzunek parte-hartze aktiboa dauka elkarteetan, auzoetan, herrian etab. eta
horrek, herria eta udalaren arteko harremana aberastu egiten du.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Azkenean nahi duguna da herritarrak erabakigunetan jartzea. Herritarrekin lan egiteko
modu bakarra parte-hartzearen bidez da. Herritarrekin lan egiten ez badugu, seguruenik
Oiartzun ez litzateke izango egokiena herritarrentzako. Ziur gauza asko izango ditugula
hobetzeko, baina guretzat parte-hartzea da oinarrietako bat.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

ENERITZ ARBELAITZ

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Alkateordea

Azkeneko urte hauetan saiatu gara parte-hartzea automatizatzen edo sistematizatzen.
Horretarako praktika komunitate bat daukagu eta bertan Oiartzuneko teknikari guztiak
parte-hartzen dute. Bertan arlo bakoitzeko parte-hartze prozesuak partekatzen ditugu
elkarri laguntzeko, arazoak sortzen direnean konpontzen saiatzeko etab. Orain arte era
inprobisatu batean egiten genituen prozesuak, baina orain saiatzen ari gara era ordenatu
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batean egiten. Gainera, parte-hartze sistematizatuak emaitza hobeak ematen ditu.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
2017an, egiturazko behar batzuk genituen eta parte-hartze prozesu bat egin genuen. Esate baterako, kultura areto bat
behar zela, zaharren egoitzak ez zituela irisgarritasun baldintza minimoak betetzen eta euskalgintzak toki egokiago bat
behar zuela. Hiru beharrak betetzeko, eraikin bat egiteko ideia proposatu zen. Hiru kolektiboekin, eraikinaren aurreproiektua
egitea pentsatu genuen garrantzitsua iruditzen zitzaigulako eraikina beraien beharretara egokitu behar zela. Eraikinaren
planoetan txertatu diren gauzak herritarren ideiak dira.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Orokorrean oso pozik gaude, ekarpen aldetik oso aberatsa izan delako. Behar bakoitzetik eztabaidetan parte-hartzen
zutenek oso argi zeuzkaten proposatu nahi zituzten gauzak. Hasieran pixka bat zailagoa izan zen jendeak beraien ideiak
azaleratzea, baina gutxika beraien ekarpenak egiten zituzten.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Lehen bilerak egiteko ohitura zegoen, baina aldaketak egiteko beharra zegoen; herritarren beharrak aldatzen diren bezala.
Sistematizatze honek, herritarren beharretara moldatzeko ere asko laguntzen du eta prozesuak antolatuagoak direla
nabaritzen da. Herritarrei dagokionez, badaude batzuk beti etortzen direnak parte-hartze prozesuetara. Gero, proiektu
zehatzetan ere jendea asko inplikatzen da; eraikinaren proiektuan bezala. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu ere prozesu
hauek udaletxetik kanpo egin behar direla; gu herritarrengana hurbildu behar garela.
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PASAIA

AZALERA: 11 km2 | BIZTANLEAK: 16.128 | UDALBATZAREN OSAERA: PSE-EE (5) EAJ-PNV (5) EH Bildu (4) Pasaia Ahal Dugu (3)

www.pasaia.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
AITOR ITURBE (Zinegotzia)
IZASKUN GOMEZ (Alkatea)
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PARTAIDETZAZKO AURREKONTUAK PASAIAN: NI PASAUAGILEA NAIZ!
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 782 (451 emakumezko, 331 gizonezko)

GAIA:
AURREKONTUAK

2017ko apirilean hasita, Pasaiako Udalak partaidetzazko aurrekontuen prozesua
burutu zuen Ni Pasaiagile naiz! lemapean, herritarren erabakiaren esku utziaz Udal
Aurrekontuaren 400.000 euro. Partaidetzazko Aurrekontuak herritarrek udal politika
publikoetan parte hartu eta eragiteko tresna garrantzitsua dira, herritarren behar
eta hobekuntza proposamenak zuzenean landu eta jorratzen direlarik. Pasaiako
Udalak, lehenago ere beste hainbat partaidetza prozesu abiatu bazituen ere,
partaidetzazko aurrekontuen metodologia jarraituz egindako lehendabizikoa
izan zen honakoa. Prozesuaren lan fase guztiak era egokian garatu ahal izateko,
Pasaiako Udaleko arduradun eta teknikarien lan eta esfortzua ezinbestekoa izan
zen, baita, pasaitarrek egindako ekarpenak eta beraien parte hartzea.
Aurrekontuen inguruko partaidetza prozesua abiatu den lehen urtea izanik,
garrantzitsua izan zen formazioari ere tarte bat eskaintzea prozesuaren abiatze
honetan. Izan ere, halako prozesua martxan jartzeak hainbat lan eta eginbehar
berri ekarri zituen udaleko langile, teknikari eta ordezkari politikoentzat. Formazioaren
helburu nagusia prozesuaren osaera, epe eta eginbeharrez informatu eta
trebatzea izan zen. Horretarako, bi bide nagusi erabili zirren. Alde batetik, ordezkari
politikoekin konpromiso politikoa landu zen saio berdinak baliatuz prozesuaren eta
bere helburu eta antolaketaren inguruko trebatze lana egin zen. Bestetik, teknikariek
prozesu honetan duten lan eta paper garrantzitsua kontuan izanda, formazio saio
berezitu bat antolatu zen eurekin. Bertara gonbidatu ziren proposamenak jasotzea
aurreikusi zen sail guztietako teknikari bana.
Proposamenak jasotzeko fasea
Pasaitarrek, euren egunerokoan, hainbat behar eta gabezia sumatzen dituzte herrian zehar. Modu honetan, egunerokoak
ematen duen jakintza eta irakaspen horiek udal politiketan txertatzeko aukera irekitzea bilatu zen. Hori dela eta, prozesu
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honen lehen fasea herritarrek proposamenak egitera
bideratua egon zen. Herritarrek proposamenak egiteko
4 aukera nagusi izan zituzten:
•
•
•
•

Internet bidez, pasaia.eus web atarian horretarako
gaitutako eremuan
Etxean jasotako eskuorria bete, eta Herritarren Arreta
Zerbitzuaren (HAZ) bulegoetan edota liburutegietan
zeuden postontzietan bota
Bilera irekietara bertaratu eta zuzenean proposamena
azalduta. Saio bana antolatu zen barruti bakoitzean.
Kalez kale egindako egonaldietan, proposamena
zuzenean idatzi eta aholkularitzako kideei luzatuta.
Kalez kaleko lana barruti bakoitzean bi orduko
egonaldiarekin egin zen.

•
•
•
•

Pertsona bakoitzak nahi beste proposamen egin
zitzakeen.
Norbanako gisa edota elkarte baten izenean egin
zitezkeen proposamenak, guztiek balio bera zutela
azpimarratuz.
Proposamena egiterakoan, proposamenaz gain,
arrazoi edo zergatia azaldu behar zen, proposamena
egoki ulertze aldera.
Proposamenak Udalaren eskumenekoa izan behar
zuen eta inbertsioekin zerikusia zuena. Hala ere,
proposamenak aipatutako baldintzak betetzen ote
zituen ziur ez egoteko kasuan, proposamena egin
eta ondoren balorazioen fasean kanpoan geratzeko
arrazoiak azalduko ziren

Proposamenak egiteko epea maiatzaren 28a eta
ekainaren 19 artekoa izan zen. Epe honetan zehar,
informazio eta proposamenak egiteko saio irekiak
antolatu ziren, barruti bakoitzean bana:

Fase honetan, guztira 188 proposamen jaso ziren,
46 saio irekietan, 23 postontzietan, 32 webgunearen
bitartez eta 87 kalez kale.

•
•
•

Herritarrek egindako proposamen guztiak udal mailan
lantzen hasteko garaia iritsi zen ondoren. Lan fase
honek, bi urrats nagusi izan zituen, ordezkari politikoek
egin zuten balorazioa lehenik, eta proposamenen
bideragarritasuna jaso zuen balorazio teknikoa ondoren.

•

Donibane: ekainaren 8an, 18:00etan, Udaletxean.
Antxo: ekainaren 13an 18:00etan, Lizeo ikastolan.
San Pedro: ekainaren 15ean 18:00etan, Udal
Aretoan.
Trintxerpe: ekainaren 19an, 18:00etan,
Alkateordetzan.

Pasaitarrek, orokorrean, proposamenak egiteko aukera
izan zuten arestian aipatutako epe horren baitan.
Proposamenak egiteko baldintzak honakoak izan ziren:
•

Pasaia hobetzeko proposamena edonork egin
zitzaken, ez zegoen adin mugarik ezta bestelako
inolako baldintzarik ere.
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Proposamenen balorazioa

Herritarrek proposamenak egiteko irizpideak zehaztu
arren, prozesuan eztabaidagai izan zen aurrekontu
partidatik kanpo kokatzen ziren hainbat proposamen
jaso ziren. Lehen balorazioaren funtsa, zentzu honetan,
partida honetatik kanpo kokatzen ziren proposamenak
zeintzuk ziren adierazi eta prozesutik kanpo uztea izan
zen. Lehen balorazioaren ondotik, balorazio teknikoak

egiteko momentua iritsi zen. Udal teknikariek proposamen
bakoitzaren bideragarritasuna, aurrekontua eta berau
garatzeko epe edo denboralizazioa definitu zituzten.
Azterketa hori amaituta, itzulketa txostena egin zen. Udal
webgunean, herritarren eskura jarri zen txosten horretan
jaso ziren kanpoan gelditutako proposamenen arrazoiak.
Proposamenen zabalpena eta aukeraketa
Balorazio teknikoa egin ondoren 28 proposamen pasa
ziren bozketa fasera. Herritarrek horien artean 5 hautatu
behar zituzten, batzuk Pasaiako biztanleria osoan eragiten
zuten, eta beste batzuk berriz, barruti zehatz batean.
Proposamen horiez gain, beste erakunde edo
administrazio batzuekin egindako hitzarmenetan
lehentasunak zehazteko 2 proposamen gehiago jaso
ziren, horien artean bakar bat hautatu behar izan zen.
Horiek aparte bozkatu ziren, hau da, herritarrek 28tik 5 eta
2tik 1 hautatu zituzten, guztira 6 proposamen bozkatuz.

Herritarrek hainbat aukera izan zituzten bozkatzeko:
•
•
•
•

Pasaiako Udalaren webgunean
Etxean jasotako eskuorria bete eta postontzietan
bota.
Bilera irekietara bertaratu eta zuzenean bozkatuta.
Saio bana antolatu zen barruti bakoitzean.
Kalez kale egindako egonaldietan, proposamenen
informazio panelak ikusgai egon ziren eta eskuorria
bete ondoren, aholkularitzako kideek zuzenean
jaso zuten.

Bozkatzeko epea urriaren 13tik azaroaren 1a bitartekoa
izan zen. Epe honetan informazioa emateko eta zalantzak
argitzeko saio irekiak antolatu ziren, barruti guztietan.
Hitzarmenetan bozkatuena, Donibanen, Bordalaborda
ingurunearen berriztapena izan zen eta aurrekonturako
proposamenei dagokienez, honakoak izan ziren emaitzak:

Proposamena
Argiztapenean inbertsioak eta hobekuntzak, bai puntu ilunetan eta baita energia aurrezteko
Puntetara doan bidea argiztatzea
Argiteria hobetzea San Pedrotik Puntaserako bidean, Ondartxora arte
Errepide eta bideen asfaltatze lanetarako aurrekontu partida bideratzea
Proiektu bat egin Santiago Plazako petrila berriro jartzeko aukera aztertzen duena
Lurdes-Txikira igotzeko malda bat egokitzea
Proisa eraikina zegoen orubean behin behineko eraikin bat egitea
Konponketa lanak egiteko partida bat jasotzea
Gune ilunetako argiteria berritzea eta hobetzea: Eskalantegi, “Topo”aren tunela eta Biteri Plaza

Bozkak
331
258
233
232
219
212
210
203
178
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Partaidetza gizarte demokratiko baten barruan herritar aktiboak sustatzeko, beraien iritzi eta
ekarpenak sektore publikoan kontuan izateko eta esku har dezaten laguntzeko erabiltzen
den tresna bat da. Modu honetara, gertutik zer egiten den ezagutzeko aukera dute
herritarrek eta feedbacka dago herritarren eta udalaren artean. Herritarren ikuspegitik,
aurrekontuen harira parte-hartzeko aukera izatea garrantzitsua da jakiteko udalean ere
muga batzuk daudela. Prozesu honen bitartez guztien beharrak kontuan izan behar
direla eta lehentasunak ezarri behar direla ikusi ahal izan dute herritarrek. Eta udalarentzat
baliagarria da, herriak zer nahi duen ezagutzeko.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Prozesu ezberdinak egin dira herrian. Pasaian ez dago parte-hartze sailik ez eta teknikaririk
ere baina arlo ezberdinei lotutako prozesuak gauzatu izan dira. Adibidez, hirigintza
proiektuei lotuta edota 2018an haur eta nerabeekin aurrera eraman den partaidetza
prozesua. Udalak saria jaso du, gainera, proiektu horrengatik. Aurrekontu parte-hartzaileak
lehen aldiz 2017an egin genituen.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Helburu nagusia da herritarrak gerturatzea, beraien inplikazioa sustatzea, lau urtetik behin
bozkatzetik harago herrigintzan inplikazio eta erabakimen handiagoa izan dezaten.
Aurrekontu parte-hartzaileen kasuan, beraiek jartzen duten dirua non gastatu erabakitzeko
aukera eskaini nahi zaie herritarrei, diru publikoaren zati batekin zer egin erabakitzeko.
Horrela, beharrei modu egokiagoan erantzuteko gai garelako.

AITOR ITURBE

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia
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Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Proiektu zehatz hau, oposizioarekin izandako eztabaida batetik sortu zen. Esan beharra
dago, asko kosta zaigula Udalak ez duelako inbertsio handitarako gaitasunik. Hau da,

aurrekontu osotik, inbertsioetarako ez da diru asko izaten eta beraz, politikariek ez dute aukera gehiegirik izaten beraien
proiektuak garatzeko. Beraz, ez da erraza izan eta ahalegin handia egin da diru bat prozesu honetarako gordetzerakoan.
Apustu txikia dirudien arren oso garrantzitsua izan da eta erabakimen zati bat herritarren esku utzi da.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Gu bakarrik horrelako prozesu bat aurrera eramateko gai ez ginenez, partaidetza prozesuetan adituak diren aholkulari
enpresa batengana jo genuen. Parte-hartzea sustatzeko bide ezberdinak erabili ditugu eta informazio saio ezberdinak ere
egin dira. Jasotako proposamenak teknikoki eta ekonomikoki aztertu ziren eta oinarriak betetzen zituztenak, azken fasean,
azaldu eta bozkatu egin ziren. Emaitzak aurrekontu proiektuan txertatu ziren.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Aurretik egin diren parte-hartze prozesuekiko mesfidantza handia zegoela ikusi dugu. Zaila izan da herritarrak erakartzea
eta parte-hartzea ez da oso handia izan, baina lehen aldia izateko pozik gaude 700-800 pertsonek parte-hartu dutelako.
Beraz, urratsa egin dugu eta gainera adostasunak bilatuz alderdi politiko guztien artean etorkizunean ere jarraipena izan
dezan prozesuak.

Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Ikusi dugu frustrazio maila handia dagoela herritarrek aurretik egin diren prozesuen ondorioak ikusi ez dituztelako. Ohitura
falta ere sumatu dugu, oraindik ez dago parte-hartze kulturarik, eta oraindik ere askok parte-hartzea zuzenean alkate edo
zinegotziei eskaerak egitearekin lotzen dute. Baliabideak direnak dira eta ez dugu beste herrietan dituzten aukerak eta
gaitasunak, baina zerbait ikasi badugu, emaitzen berri eman behar dela da; feedbacka egon behar dela.
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AZALERA: 23 km2 | BIZTANLEAK: 6.170 | UDALBATZAREN OSAERA: EAJ-PNV (7) EH Bildu (4) PSE-EE (2)

www.urnieta.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
MIKEL PAGOLA (Alkatea)
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AURREKONTU IREKIAK 2017
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
AURREKONTUAK

Guztira 197 (103 emakumezko, 94 gizonezko)

Urnietako Udalak, Gobernu Irekiaren estrategiaren
baitan, 2017ko aurrekontuetan bizilagunen lehentasunak
ezagutzeko asmoz, parte-hartze prozesu bat jarri zuen
abian. Horrela, 2017rako urnietarrek zituzten eskaerak eta
ekarpenak jasotzeko, parte-hartze prozesua egin zen.
2017ko urtarrilaren 24tik otsailaren 12ra bitartean
Parte hartzeko, honako bideak jarri ziren:
1. On line inkesta urtarrilaren 24tik otsailaren 12ra bitartean udal web orriaren bidez.
2. Karpa informatiboak herriko leku desberdinetan otsailak 3an eta 4an.
3. Herritik banatutako postontziak, kalean eta udal bulegoetan, urtarrilaren 24tik otsailaren 12ra bitartean parte
hartzea eraginkorra izateko.
Prozesuan zehar, kontuan hartu beharreko arau eta premisa batzuk finkatu ziren:
•
•
•
•
•
•

Jarduketa-eremu hauekin zerikusia duten udal eskumeneko proposamenak: lanak, hirigintza eta mantenua.
Teknikoki eta/edo ekonomikoki bideragarriak diren proposamenak. Horiek gauzatzeko 20.000 euroak (BEZ barne)
gaindituko ez dituztenak.
Jasangarritasun ekonomikoa eta finantzarioa justifikatzen duten proposamenak.
Proposamenak, non Urnietan bizi diren herritar guztien interes orokorra eta ongia interes partikularrei gailenduko
zaizkien.
Herriko auzo desberdinen arteko oreka bermatuko duten proposamenak.
Udal eskumeneko proposamenak.

Prozesu horretarako, 100.000 euroko udal aurrekontu-sail bat gorde zen, zeina emaitzak aztertu ondoren, herritarrek
gehien iradokitako eta teknikoki zein ekonomikoki bideragarrienak ziren proiektuetara bideratuko baitzen.
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Dena den, frustraziorik ez sortzeko eta era berean
herritarrak informatzeko, dagoeneko gauzatzen ari ziren
proiektu batzuen berri eman zen.
• Igogailua Urraca auzoan.
• Aparkalekuak Txoritagainen.
• Eskailerak Sarobeko atzealdean.
• Argiteriaren aldaketa: pilotalekuaren atzealdea,
Sarobeko atzealdea, Azkorte parkea eta zebrabideak.
• Mugikortasun-jarduketa Zaldundegin.
• Industrialdeko errepidearen konponketa.
• Ergoien industrialdeko saneamenduaren konponketa.
• Urnietako mendien ibilbideen seinaleztapena.
Parte-hartze prozesuan, guztira, 201 proposamen jaso ziren. Herritarren proposamen horietatik 192 eman ziren
baliozkotzat teknikariek horien baliozkotasuna egiaztatu ondoren. Gainerakoak, besteak beste, udalerrian erroldatuta ez
egoteagatik edota proposamenaren datuak zuzenak ez izateagatik baztertu ziren.
•
•
•

73 on line galdetegiaren bidez.
20 modu presentzialean karpa informatiboetan.
104 herriko puntu desberdinetan jarritako postontzien bidez.

Ekarpenak eta proposamenak horrela banatzen dira aipatzen dituzte gaien arabera:
•
•
•
•
•
•

66 Ingurumenaren hobekuntzarekin lotutako
ekarpenak: birziklapenarekin eta hondakinen
kudeaketarekin lotuta batez ere.
49 herriko gune desberdinen irisgarritasunaren
hobekuntzarekin lotutako ekarpenak.
19 Urnietako mantentze-lan txikiak egiteko aipamenak.
16 Espaloien eta errepideen hobekuntzarekin
lotutako ekarpenak.
13 plazak eta parkeak hobetzea iradokitzen dutenak.
13 Kirol ekipamenduak hobetzeko iradokizunak
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•
•
•
•
•
•
•

9 Kultura-ekipamenduen hobekuntzarekin lotutako
aipamenak.
6 Zirkulazioaren eta garraioen hobekuntza
iradokitzen duten proposamenak.
3 Oinezkoen pasabideak hobetzeko proposamenak.
3 laguntzak eta sustapen ekonomikoa hobetzeko
iradokizunak.
3 Aparkalekuen hobekuntzak.
3 Argiztapena hobetzeko proposamenak.
1 Osasun zerbitzuen eta ekipamenduen hobekuntza.

Horiekin guztiekin, udal teknikariek zerrenda bat osatu zuten egikaritzeko lehentasun-ordenaren arabera. Zerrenda
honetatik abiatuta erabaki zen proposamenetatik 12 egingo zirela, horretarako bideratutako 100.000 euroko
aurrekontuaren barruan beti ere.
1. Eskailera bat egin da Etxeberri plazan
ondoan dauden baina komunikatuta ez
dauden bi gune lotzeko.
2. Txoritagain 1-2 zenbakietako espaloia
handitu da irisgarritasuna betetzeko.
3. Herrian zehar dauden hainbat zebrabidetan ez labaintzeko neurriak hartu dira
jendea ez irristatzeko.
4. Zebra-bide berri bat margotu da Riojano
tabernaren ondoan.
5. Zebra-bide berri bat margotu da San
Juan kalean.
6. Azkorte parkeko eskala daitekeen
baranda aldatu da eta egungo araudiarekin bat datorren bat jarri da.
7. Eteneta elkartearen atzealdean zegoen aparkaleku bat kendu da gainerakoa handitzeko eta hobetzeko.
8. Taxi geralekuaren kokapena aldatu da; orain Idiazabal kaleko 15. zenbakiaren aurrean dago erabiltzaileek errazago
ikus dezaten.
9. Zebra-bide irisgarri bat egin da Geltoki kalean, Presentación de María ikastetxearen sarreraren ondoan, sarbide
irisgarria bermatzeko.
10. Petanka pista baten eraikuntza Plazido Muxika plazan. Jada egin da zuinketa eta lanak berehala hasiko dira.
11. Idiazabal kaleko espaloia handituko da Zaldundegi ondoan. Horretarako, errepidearen erreil bat kendu beharko da,
eta ibilgailuak txandaka igaro beharko dira. Laster hasiko da probaldia, eta emaitzak onak badira, lanak egingo dira.
12. Azkorteko etxebizitzei enbarazu gutxiago egingo dieten farolak jarriko dira. Udala neurri hau aztertzen ari da; izan ere,
farolak fatxadetatik kendu ahal izateko, linea elektriko bat beharko genuke aurrealdean, eta egun ez dago halakorik.
Jarduketa honek dagoen aurrekontua gaindituko luke. Udala kontuan hartzen ari da farolen altuera jaisteko eta argimota aldatzeko aukera kaltetutako etxebizitzen ari-kutsadura ahalik eta gehien arintzeko.
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Oraindik herritarrei erakutsi eta herritarrek ikasi egin behar dute parte-hartzen. Ariketa
gehiago egin behar ditugu herritarrek benetan parte-hartzen dutela esateko eta zer den
ere jakiteko. Parte-hartzea lau urtez behin bozkatzea da, bai, eta gobernu talde horrek
erabateko legitimitatea du, baina beharrezkoa da urtetik urtera kanal berriak sortzea eta
herritarrekin ariketa demokratiko batzuk egitea, gai zehatz edo orokorren inguruan iritzia
jasotzeko, herritarren hitza entzuteko. Azken batean, parte-hartzea da herrian garrantzitsuak
izan daitezkeen gaien inguruan galdetzea eta inportantea da herritarrak inplikatu egiten
direlako, ez lau urtean behin bakarrik, baizik eta herriaren garapenean.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Urnietan ez dugu ordenantza edo araudirik, baina marko teorikorik gabe ere praktikara salto
egitea erabaki dugu eta azken sei edo zazpi urteetan parte-hartze prozesu ezberdinak bizi
izan ditugu, mota eta tamaina ezberdinetakoak, herritarrei parte-hartzeko aukera emateko
helburuarekin.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Esan bezala, herritarren inplikazioa sustatzea da helburu nagusia, beraien iritzia jakiteaz
gain, herritarrek ere zeresana izan dezaten Urnietaren etorkizuneko garapenean.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

MIKEL PAGOLA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Alkatea

Teorikoki oso polita den zerbait praktikara eramatean zailtasunak daude. Gizarteak berak
eta pertsonek ez dugulako guztiz barneratua zer den, zertarako den eta zein ondorio
dituen parte-hartzeak. Jendeari, baina, aukera eman behar zaio politika eta gizarte eredu
berri hau ezagutzeko eta parte direla sentiarazteko: gizarte eraikitzaile eta parte-hartzailea
sortzeko. Horretarako urteak behar dira, baina bidea ekinean egiten da eta guk apustu
egin dugu, ekin eginez, teoriarik izan gabe, praktikara joaz.
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Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Kanpo-enpresa baten laguntzarekin egiten dugu, beraien esperientziaz baliatuz, prozesu guztia ahalik eta modurik
eraginkorrenean garatzeko. Lehenik eta behin, dagoen diru kopurua eta proposamenek bete behar dituzten irizpideak
zehazten ditugu. Herritarrek proposamenak egin, horiek bideragarriak diren eta irizpideak betetzen dituzten aztertu eta
azkenik, onartuak izan diren proposamenen artean, herritarrek gustukoen dituztenak bozkatzeko aukera dute. Parte-hartzeko
bide ezberdinak jartzen ditugu herritarren eskura: buzoiak, karpak, mailak, telefono bidezko aplikazioa… prozesu osoan
zehar komunikazioa oso garrantzitsua da. Herritarrei informazio guztia eman behar zaie, hasi aurretik, parte-hartze prozesua
bizirik dagoen garaian eta hartzen diren erabakien inguruan; horrek guztiak ematen baitio sinesgarritasuna prozesuari.
Zailtasun aldetik, gazteak erakartzea zailagoa izaten da horregatik beraiek erabiltzen dituzten aplikazio eta bideak ere
erabili ditugu, baina saiakerak egiten eta bide berriak zabaltzen jarraituko dugu guztien parte-hartze aukerak bermatzeko.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Prozesu honetan badugu zer hobetua. Orain artean, aurrekontuak onartu ondoren gauzatzen genuen prozesua, diru
kantitate bat inbertsio horietarako jasoa bagenuen ere. Asmoa da, aurrerantzean, prozesua aurrekontuak onartu aurretik
garatzea ordurako herritarren proposamenak zein diren jakin dezagun.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Batetik, herritarrei parte-hartzeko aukerak bermatu behar dizkiegula herritarrek badutelako parte-hartzeko joera eta bestetik,
parte-hartze kopuruak errespetatu behar ditugula, ez dugula lortu behar guztiek parte-hartzea. Edonola ere, parte-hartzeko
kultura sustatzen jarraitu behar dugu, herritarrei entzun egin behar diegu eta hobe da akatsetatik ikastea, ezer ez egitea
baino.
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Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi,
Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama, Zerain eta Zumarraga.
Legazpi Zumarraga
Urretxu Ezkio-Itsaso
Gabiria

Beasain
Itsasondo
Legorreta
Altzaga
Arama
Gaintza
Ordizia
Lazkao
Olaberria
Zaldibia
Ataun

Zerain

Ormaiztegi
Segura
Zegama Mutiloa Idiazabal
HERRIAK
22
BIZTANLEAK
69.561 (gipuzkoarren %9,65)
AZALERA
340,5 km2 (Gipuzkoaren %17,18)
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G

ipuzkoako probintziaren hego-ekiaIdean dago; 340,5 km²-ko lur eremua hartzen du, Urola eta Oria ibaien ur
goien eta erdibidean. Iparraldean Urola-Kostaldeko eskualdea du muga; ipar-ekiaIdean, Tolosaldea; mendebalean,
Deba Garaia; eta hegoaldean, Araba eta Nafarroa. Urola eta Oria ibaiek jasotzen dituzte eskualdeko urak.
Beasaingo, Ordiziako eta Lazkaoko herriguneek izan duten zabalkundearen indarrez, hiru udal barruti horiek elkartu egin
direla esan daiteke, eta eskualdearen buru egiten duen konurbazioa sortu. Bere eraginpean bizi dira Olaberria, Arama,
Ormaiztegi, Mutiloa, Zerain, Zegama, Segura, Idiazabal, Ataun, Zaldibia, Gaintza, Altzaga eta Itsasondo. Zumarraga eta
Urretxu ia elkartu daudenez, halako konurbazio txiki bat sortu dute; esan daiteke eskualdeko bigarren burua dela hori,
eta bere eraginpean bizi direla Legazpi, Gabiria eta Ezkio-Itsaso.
Komunikabideetan, eskualdeko bizkar hezurra N-I (Madril-Irun) errepidea da; Nafarroa nahiz Araba aldera lotzeko bidea
da, Arsuaran haranean zehar. Beasaindik GI-120 errepidea abiatzen da, Nafarroarekiko lotura egiteko. Zumarraga
eta Deba Garaiarekiko lotura GI-632 errepidearen bitartez egiten da. Zumarragatik Urola-Kostaldera jotzeko GI-631
errepidea erabil daiteke, eta Legazpi edo Deba Garaira jotzeko, berriz, GI-2630 errepidea. Trenbideak ere garrantzi
handia izan du eskualdearen bizitza eta egitura sendotzeko, Oriako haranetik sartzen da Gipuzkoara trenbidea, Urolan
barrena Urretxu eta Zumarragara heltzen da, eta handik ostera Oria aldera jotzen du, Irungo bidean Beasain eta Ordizia
zeharkatuz. Abiadura handiko trenak Goierri E-W norabidean zeharkatuko du, gutxi gorabehera gaur egungo bidean
Urretxuraino; handik Antzuola eta Elorriora joko du, Gasteizetik eta Bilbotik datozen adarrekin elkar lotzeko. Ezkio-Itsason
bazterbide bat egiteko asmoa dago.
Goierriko ekonomia, batez ere, metalgintzarekin lotutako industriaren gainean dago antolatua. Lantegi handiak kokatzen
dira bertan eta horien inguruan enpresa txikiagoak sortu dira.
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BEASAIN

AZALERA: 29,9 km2 | BIZTANLEAK: 13.881 | UDALBATZAREN OSAERA: EAJ-PNV (9) EH Bildu (6) PSE-EE (2)

www.beasain.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
LEIRE ARTOLA (Hirigintza zinegotzia)
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ERAUSKINGO EREMUKO HIRIGINTZA ETA MUGIKORTASUNA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 32 (18 emakumezko, 14 gizonezko)

Herriaren erdigunean dagoen Erauskingo eremua hirigintza
eta merkataritza aldetik eta espazio publiko bezala
balioan jarri eta aldi berean mugikortasun jasangarria
bultzatzen lagun dezakeen proposamen partekatu bat
irudikatzen saiatzeko eta lanketa horren emaitzekin Udalak
dagokion erabakia hartzeko helburuarekin jarri zuen abian
prozesu hau Beasaingo Udalak.
Horretarako, eremu horren irudikapena lantzeko lantalde
anitza eta egonkorra sortu nahi izan zuen Udalak, profil
desberdinak barneratuz eta parte-hartze irekia ere
ahalbidetuz. Kalitatezko hausnarketa, elkarrizketa eta
eztabaidarako gunea sustatu zuen, eremu horretarako
aukera desberdinak eta irtenbide posibleak aztertzeko,
ikuspegi desberdinetatik begiratuta.

GAIA:
HIRIGINTZA

Lantaldearen osaketa gauzatu zen, Udaleko ordezkari
politiko desberdinen oniritziarekin; deialdi pertsonalizatua
eta parte hartzeko deialdi irekia eta lantalde horrekin 3
lansaio egin ziren, 2017eko maiatzean eta ekainean.
Saio horietan honako ibilbidea egin zen:
1. Hasierako
testuingurua:
eremuaren
gaurko
egoeraren azterketa eta etorkizuneko eszenatokiak
irudikatzerakoan kontuan hartu beharreko irizpideak.
2. Lau-bost urteko epea jarrita, Erauskingo eremurako
eszenatoki posibleen lanketa eta bakoitzaren
azterketa: argiak eta itzalak.
3. Eszenatoki
posibleen
azterketan
sakontzea,
taldekideen posizionamendua ere landuz. Azken
ondorioen laburpena. Prozesuaren ebaluazioa.
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Prozesuaren helburuen betetze maila handia izan
zen. Edukiei dagokienez Erauskingo eremurako aukera
desberdinak planteatu ziren, bakoitzaren argi eta
itzaletan sakonduz.
Gainera hirigintza-ikuspegiari loturik doazen mugikortasunaukerak ere barneratu ziren planteamendu horretan.
Beraz, aurreikusitako hausnarketa eman zen, eta Udalak
bere erabakia har dezan argudioak eta planteamenduak
landu ziren.
Edukiei dagokienez, Erauskingo eremurako 5 alternatiba
desberdin posible -epe motz ertainera begira- eta
epe luzerako eszenatoki “ideala” ere irudikatzea lortu
zen. 5 alternatiba posible horien artean nolabaiteko
posizionamendua ere agertu zen taldean; horrek
Udaleko arduradunei lagundu dielarik, behin prozesua
amaituta, erabakiak hartu eta 2018an gauzatu
beharreko proiektua definitzen.
Lehenengo saioa
Maiatzaren 23an 19:00etatik 21:00etara Beasaingo
Udaleko batzar aretoan egin zen lehenengo saioa,
jarraian azaltzen den eskema jarraituz:
1. Parte hartzaileak: Lehenengo saioan, 31 pertsona
inguru bildu ziren, 17 emakumezkoak eta 14
gizonezkoak, eta aktiboki parte hartu zuten:
2. Erauskingo eremua: abiapuntuko zenbait datu,
Udalaren ikuspegi teknikotik: Hasteko, eta oinarrizko
informazio teknikoa lantaldearekin partekatze
aldera, Beasaingo Udaleko hirigintza, mugikortasun
eta merkataritza arloko teknikariek Erauskingo
eremuarekiko zenbait datu eman zituzten.
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3. Lantaldearekin lanketa:
• Gaurko argazkia osatuz
• Etorkizunari begira, Erauskingo eremurako
eszenatoki posibleak irudikatze aldera, zein
irizpide hartu behar ditugu kontuan?
4. Hurrengo urratsa eta saioaren amaiera: Saioaren
nondik-norakoak grafikoki laburtzen zituen marrazkiaz
lagunduta amaitu zen saioa, ekainaren 13ko hitzordu
berrirako galdera errepikatuta, norbera hausnartzen
joan dadin ondoren elkarrekin partekatzeko:
Hemendik 4-5 urtera begirada jarrita, eta definitu
ditugun irizpideak kontuan hartuz, zein izan daiteke
Erauskingo eremurako eszenatoki onena?
Bigarren saioa
Ekainaren 13an 19:00etatik 21:00etara Beasaingo
Udaleko batzar aretoan egin zen bigarren saioa, jarraian
azaltzen den eskema jarraituz:

1. Helburua: Arestian aipatutako irizpideak oinarri izanik,
4-5 urteko epean fokua jarrita Erauskingo eremurako
eszenatoki desberdinak irudikatzea izan dugu
helburu gaurko bileran. Taldetxoka hasi eta guztion
artean partekatu dugun ariketak, gainera, taldean
elkarrizketa aberatsa eragin du aukera desberdinek
eremu horretarako eta udalerrirako suposatzen
dituzten enfokeen inguruan.

Hirugarren saioa

2. Parte-hartzaileak: Bigarren saioan, 20 pertsona inguru
bildu ziren, 10 emakumezkoak eta 10 gizonezkoak.

2. Saioaren helburua eta planteamendua: Funtsean
azken saio honen helburua ordura arteko ikuspegia
eta begiradak zabaldu eta aberasteko ahaleginean
azken saiakera bat egitea izan zen.

3. Saioaren hasierako zenbait ohar: Bileraren helburuari
heldu aurretik, aurreko saioko edukien eta aktaren
inguruko zenbait ekarpen jaso ziren:
4. Taldearekin lanketa:
• Zein eszenatoki posible irudikatzen ditugu
Erauskingo eremurako, 4-5 urteko epean?
• Taldearen elkarrizketa eszenatokien inguruan
5. Amaiera eta hurrengo saiorako gonbidapena: Ideia,
iritzi eta argudio artean amaitu zen saioa, ikuspegi
desberdinak ulertzen saiatuz eta atzetik dauden
beharrei erantzun eman zekiekeen eszenatoki
egokiena oraindik ere findu zitekeelakoan.

Ekainaren 27an 19:00etatik 21:00etara Beasaingo
Udaleko batzar aretoan egin zen hirugarren saioa,
jarraian azaltzen den eskema jarraituz:
1. Parte-hartzaileak: Hirugarren saioan, 13 pertsona
inguru bildu ziren, 7 emakumezkoak eta 6
gizonezkoak.

3. Taldearekin
ondorioak:

egindako

lanketaren

urratsak

eta

• Aurreko saioan planteatutako eszenatokiak
gogora
• Aukera berririk bai?
• Zeintzuk dira eszenatoki desberdinen alde
onak eta itzalak, talde honen gaurko
posizionamendutik abiatuz?
4. Honekin guztiarekin, zer? Prozesuaren ebaluazioa
eta itxiera: Bukatzeko, Udaletik 2 ekarpen jaso ziren.
Batetik Hilario Urretabizkaiak azaldu zuen Trenbide
kalea egokitu eta aparkaleku gehiago sortzearen
egitasmoa aurreratuta zegoela eta, bestetik,
gobernu taldearen izenean, Leire Artola zinegotziak
hausnarketa prozesu honetan parte hartu izana
eskertu zien taldekideei. Hitz horiekin eta prozesuari
buruzko ebaluazio galdetegia bat betez amaitu zen
saioa eta prozesua.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Parte-hartzea oso hitz zabala da. Kasu honetan, parte-hartzea da herritarrei galdetzea zer
nahi duten; kasu honetan, Erauskin kalea oinaztatu edo ez oinaztatzea. Horren inguruan
lantegi batzuk egin ziren. Adibide honetan, kontrastatzen duzulako profil ezberdineko
pertsonak, jendearengana iristen zarelako eta bakoitzetik beraien buruan dauzkaten
gauzak jasotzen dituzulako. Gehienbat askotariko jendearengana iristen zarelako, betiere
ondo antolatzen baduzu.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Partekatzea zabaltasunez hartu ezkero, aspalditik. 2007 inguruan tokatu izan zait jakitea
Iturralde parkea berritu zenean, bertako bizilagunekin kontrastatu zela; bertako hiri-altzaria
zein motatakoa nahi zuten, zer parke nahi zuten etxe azpian. Duela dozena bat urte, nire
ustez, parte-hartzeak beste bide bat hartu zuela.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Nik uste dut, nolabait, ordenatu egin dela parte-hartze hori. Orain gu egitasmo orokorrak
berrikustera goaz eta adostu dugu partekatze prozesua legez egin beharra daukagula
eta antolatu egin da. Edozeinek parte hartu dezake, baina iritzi horiek gero beste kontraste
tekniko eta anitza behar du.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Herritarrengana iristeko beste iturri bat delako. Eta beste iturri garrantzitsu bat da.

LEIRE ARTOLA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia
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Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Lehenik eta behin, guk egin genuena izan zen kale hori itxi eta kale horretan obrak egin
gabe, ikusi ea oinezko izaera horrek hartzen zuen bere esentzia. Fisikoki ez baduzu aldatzen,

hainbat urteetan kortxeak ibili diren errepidetik jendea ibiltzea zaila da. Hasiera batean, jarrera negatiboa jaso genuen.
Gero, behin denbora pasata, jarrera horiek pixka bat lasaitzen joan dira eta orduan erabaki genuen ona litzatekeela
profil ezberdineko jendeari deitu eta parte-hartze prozesu bat martxan jartzea. Profil ezberdinekoak diot, bertan zeuden
merkatariak, ezinduak, ikuspegi teknikoagoa izan dezaketen herriko arkitektoak... eta horiekin lantegi batzuk egin genituen.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Nik uste dut, positiboa izan zela alde batetik esandako alde negatibo guzti horiek lasaitzen joan zirelako, nahiz eta bakoitzak
bere postura eduki. Eta hiru lantegi burutu ziren. Lantegiak, ordu eta erdi edo bi ordukoak ziren gehienez. Esan dudan bezala,
irekiak, baina ikuspuntu guztiak bermatze aldera bultzatuak izan ziren. Lehenengo lantegian diagnostikoa planteatu zen
eta hor argi atera zen iritzi ezberdinak zeudela. Bigarren lantegian aukera ezberdinak landu zituzten. Eta hirugarrenean
ikusi zen gehiengo batek oinaztatzearen alde zeudela, betiere aparkalekuak bermatzen badira eta kotxeak egin behar
duen bidea ez bada hain luzea. Eta horrekin gaude, hasi ditugu oinaztatze obra horiek, baina gero jarraian etorriko dira
aparkalekuak gehitzeko obra hori eta orain aztertzen ari gara beste kalea bi noranzkotan jartzearena. Balorazioa positiboa
izan da eta guk ere gure helburuak bete ditugu.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Lehenik eta behin, inportantea dela talde osaketan fokua jartzea, ahalik eta anitzena izan dadin. Gero beraiengana
zuzenean jo eta esatea hiru lantegi direla, bi orduko iraupenarekin, jendearen inplikazioa puntu bateraino eskatu ahal
duzulako; eta beti irekia izatea.
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ITSASONDO

AZALERA: 8,94 km2 | BIZTANLEAK: 641 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (5) EAJ-PNV (2)

www.itsasondo.net
PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
IÑAKI AIZPURU (Zinegotzia)
ASIER GARRO (Alkatea)
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DENON BIDEAK: HERRI-BIDEEN INBENTARIOA ELKARREKIN EGIN ETA ONARTZEA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 53 (24 emakumezko, 29 gizonezko)
Herri-bideen
inbentarioa
eratu
eta
onartzeko
prozesuan, herritarren aldetik ahalik eta parte-hartze
zabalena izateko helburuarekin abiatu zuen prozesu
hau Itsasondoko Udalak. Horretarako kontratatu zen
enpresaren laguntzarekin bi motatako partaidetza
ekimenak egin ziren:
1. Bilera irekiak edo batzarrak, proiektuaren ezaugarriak
azaltzeko, lan honen bidez egin nahi zena zehazteko
eta inbentarioa onartzeak zein ondorio izango
zituen argitzeko.
2. Banan-banan edo taldeka, batez ere adin batetik
gorako herritarrekin, kontsulta zuzenak gauzatzea,
beraiek ezagututako bideez aritzeko eta hasiera
batean proposatzen zirenak eztabaidatzeko.
Herri-bideen lanketarekin hasi eta lehen batzarra deitu
zenean, herrian gaiak piztu zuen interesak harritu
zuen udala, izan ere, 40 lagunetik gora bildu baitzen.
Noski, gehienak herrigunetik kanpo geratzen diren
etxebizitzetakoak, baserrietakoak, ziren, bideen egoeraz
kezkatuta zeuden eta. Egoera horretan, denen artean
erabaki zituzten eman beharreko pausoak eta, kamioiak
sortzen zituzten kalteen aurrean, herri-bideen erabilera
berezietarako ordenantza eratu eta denon artean
onartu zen. Orduan gai honekin jarraitzea erabaki zen,
herri-bideen inbentario bat egiteko helburua markatuz.

GAIA:
HERRI-BIDEAK
2017an zehar inbentarioaren lanak aurrera eraman ziren,
denen partaidetzarekin. Horretarako 3 batzar egin ziren
eta beste 10 bilera etxeetan eta elkarteetan, bakarka
ala taldeetan 50etik gora herritarrekin guztira.
Prozesu honen fruitu moduan, 2018ko otsailaren 28an
ospatutako batzarrean ikerketa fasearen ondorengo
herri-bideen kartografia aurkeztu zen. Bertan jaso ahal
izan ziren ordura arte ondo ulertu ez ziren hainbat
iradokizun eta aldaketa proposamen.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Garrantzitsua da bakoitzaren iritzia jakitea, zer pentsatzen duen eta honen ondorioz zer
erabaki hartu behar diren. Batzuetan guk hartu behar ditugu erabakiak, baina ahal denean
herritarrak ere kontutan hartu behar dira zer nahi duten jakiteko eta beraien araberako
erabakiak hartzeko. Azkenean demokrazia da.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Azkeneko 15-20 urteetan, parte-hartzea gehiagora joan da. Orain dela lau edo bost
legealdi, udalean lantalde irekien bidez lan egiten da eta hirutan banatzen dira: lurralde
antolaketa, ongizatea eta herri-bizitza. Jendeak taldeetan parte-hartzen du eta hasierako
erabakiak talde horietan hartzen dira.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Herri bateko erabakiak, eguneroko beharren erantzunak dira. Saiatu behar gara dena
egiten, baina askotan oso zaila da. Atzetik babesa baldin baduzu, errazagoa da erabakiak
gauzatzea.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

IÑAKI AIZPURU

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia
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2017koa bi gauza izan ziren. Alde batetik, frontoiaren irisgarritasunaren inguruan, hainbat
proposamen geneukan mahai gainean eta herrian galdeketa bat egitea erabaki zen.
Ikusi genuen jendeak parte-hartzen zuela eta guztion artean adostutako erabakia egokia
izan zela. Orduan, hori ikusita, beste gauzei buruz galdetzea erabaki genuen. Hain zuzen
ere, landa-lurrei buruzko parte-hartze prozesu bat egitea.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Guk, herritarrekin batera, irteera batzuk antolatzen ditugu. Irteera hauetara, herriaren %10a
apuntatzen da eta guraso eta seme-alabak etortzen dira. Asteburu bateko gaupasak

egiten ditugu aterpe batean eta bertan ateratzen dira geroago herriari proposatuko zaien ideiak.
Zailtasun handiena da, jendea parte-hartzera animatzea. Hortik aurrera, ezarritako helburuen arabera da.
Horrelako gauzetan pixkanaka joan behar zara, helburuak betetzera iritsi arte.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Hasierako helburuak lortzea oso zaila da. Hasieran, ilusio handiarekin hasten zara baina askotan geroago bere
erritmora joaten da. Baina garrantzitsuena da proiektua abian dagoela eta iritsiko dela iritsi behar denean.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Egunero ikasten dira gauza berriak eta askotan jendeak harrituta uzten zaitu. Azkeneko prozesuan adibidez, hasiera batean
parte-hartuko ez zuten pertsonak ere lagundu zuten eta hori oso polita da.
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LEGAZPI

AZALERA: 41,8 km2 | BIZTANLEAK: 8.384 | UDALBATZAREN OSAERA: EAJ-PNV (5) EH Bildu (5) PSE-EE (2) Irabazi (1)

www.legazpi.eus
PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
KOLDOBIKE OLABIDE (ALKATEA),
ERIC GÁLVEZ (Zinegotzia) eta
INMA HERNANDEZ (Teknikaria)
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LEGAZPIKO AGENDA 21EKO HERRITARREN FOROAK
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 34 (18 emakumezko, 16 gizonezko)

GAIA:
AGENDA 21

Jasangarritasunaren bidean aurrerapausoak emateko herritarren parte-hartzea bultzatzea da Legazpiko Udalak aurrera
eramaten duen prozesu honen helburua. 2017an, Legazpiko Agenda 21aren inguruko zazpi foro antolatu ziren eta,
horrela, arlo desberdinetan aberastu zen udal kudeaketa. Ezinbestekoa izan zen, esaterako, Mugikortasun Plana egin
ahal izateko. Eskolako Agenda 21eko batxilergoko ikasleekin urtero partekatzen den bilera mantendu eta indartzen
saiatu da Udala. Gazteek, halaber, Merkataritzari buruzko saioan ere parte hartu zuten, aldez aurretik ikastetxeetan
lanketa bat eginda.
2016ko ebaluatzea eta 2017ko programatzea

Mugikortasuna eztabaidan

2017ko Agenda 21eko lehengo foro hau, hiru zatitan
banatu zen. Lehenengo zatian, 2016an Foroak landutako
gaiak eta hartutako konpromisoak nola zeuden ebaluatu
zuten. Ondoren, 2017rako prestatu zen Foroaren
planifikazioa aurkeztu eta kontrastatu zuten: landuko ziren
gaiak, egutegia eta erronkak. Eta azkenik, tailerretan
landu beharreko lehenengo gaia aztertu zuten: Legazpiko
mugikortasun iraunkorrerako Plan berria egitea.

Kale Nagusiko II. fasearen
kontrastea eta Legazpiko
mugikortasun iraunkorrerako
Plan berrirantz: diagnostikoa
partekatzen. Horiek izan
ziren
urteko
bigarren
foroan,
mugikortasunaren
inguruan
aztertutako
bi
gai zehatzak. Udalak, Kale
Nagusiko bigarren zatia
gauzatzeko, eta bereziki
GI-2630
errepidearekin
lotzen den azken zatirako, kontratatu zuen arkitektotaldeak egin zuen proposamena ezagutzea eta behin
betiko diseinua fintzeko eta hobetzeko egon zitezkeen
ideiak eta sor zitezkeen zalantzak partekatzea izan
zuen helburu lehenengo puntuak. Bigarrenak, aldiz,
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Legazpiko mugikortasun iraunkorrerako Plana berrikusteko
diagnostikoa aurkeztea eta kontrastatzea, horixe izango
zen Legazpiko mugikortasun iraunkorrerako plan berria
egiteko lanetan parte hartzeko Foroak egingo zuen lehen
urratsa. Udalak kontratatu zuen talde teknikoak udalerriko
mugikortasunari buruz egindako diagnostikoa aurkeztu
zen eta tailerrean honako lanka egin ziren: aurkeztutako
argazkiarekin bat gatozen azaldu, arreta zerk sortu digun
adierazi eta zer sakontzea komeni den esan.

Legazpiko mugikortasun iraunkorrerako Plan berria:
eztabaidarako proposamenak

Eskolako Agenda 21: Klima Aldaketa
Urtero legez, Agenda 21ak leku berean elkartu zituen
Eskola Agenda 21 eta Legazpiko Agenda 21eko Foroa.
Horrela, Legazpiko iraunkortasuna lortzen laguntzeko
duten helburua partekatuz, elkarrekin honakoa egin
zuten. Lehenik, gazteek ikasturtean ikastetxeetan klimaaldaketaren zein alderdi landu zituzten azaldu zuten eta
horren baitan proposatutako konpromisoak jaso ziren.
Ondoren, legazpiarren artean Eskola Agenda 21a nola
nabarmendu eta zabaldu daitekeen gehiago landu eta
aztertu zuten.

Aipatu plan berriaren diagnostikoa egin zenean, Agenda
21eko Foroak bere lehenengo ekarpena egin zuen. Urteko
bigarren tailerrean, talde teknikoak egin zuen diagnostiko
teknikoari buruz bere iritzia eman zuen eta sakondu
beharreko alderdiak adierazi zituen. Laugarren foro honek,
helburu izan zuen plan berrirako Haizea-Deloitte taldeak
planteatutako ekintzen eta neurri zehatzen proposamen
teknikoa zein den ezagutzea. Oinezkoen eta bizikletarien
mugikortasunari,
trafikoaren
antolamenduari
eta
aparkalekuei buruzko proposamenak zehatzago aztertu
eta eztabaidatu ziren, neurriak partekatzen ziren eta
egokitzat jotzen ziren jakiteko eta zalantzak sortzen zituzten
neurrien inguruan beste aukera batzuk arakatzeko.
Legazpi Klima 2030 eta Good Local Adapt proiektua
Uda ondorengo lehen Agenda 21eko Foroan bi gai
aztertu ziren, batetik, Legazpi Klima 2030 eta, bestetik,
“Good Local Adapt” proiektua. Legazpi Klima 2030,
klima-aldaketaren aurka borrokatzeko eta garapenmota iraunkorragorantz joateko Legazpik hartu duen
konpromisoa da. Plan hori aho batez onartu zuen
udalbatzaren osoko bilkurak 2017ko ekainean. Planaren
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sortu zituen neurriak sakontzen saiatu zen eta foro
honetan, Planaren alderdi kritikoenetarako egindako
proposamenak ezagutu eta kontrastatu nahi izan zituzten,
Koldobike Olabide alkatearen eskutik.

gako nagusiak Foroarekin partekatu ziren tailerrean eta
ekimen zehatz bat aurkeztu eta kontrastatu zen: LIFE
“Good Local Adapt” proiektua Arantzazu, San Jose, San
Martin eta San Ignazio auzoetarako.
Mugikortasun iraunkorrerako plan berrirantz
Azaroaren 9an, egindako Legazpiko Agenda 21eko
Foroan, 60 herritarrek hartu zuten parte eta, bertan,
Legazpiko mugikortasun iraunkorraren plana gaurkotzeari
buruz hitz egin zuten. Agenda 21eko Foroaren saio
honekin ekarpen berria egin zitzaion Legazpiko Udala,
Haizea-Deloitte taldearen laguntzarekin, bideratzen ari
zen lanari. Uztaileko tailerraren ondoren, udal gobernu
taldea Planaren lehenengo zirriborroak zalantza gehien

Legazpiko
Merkataritza
berrindartzeko
Plan Berezia
2017ko azkeneko tailerrean Legazpiko merkataritza izan
zen hizpide. Udala udalerriko merkataritza biziberritzeko
Plana -PERCO- lantzen ari zen, diagnostikoa eginda
zegoen, eskaria eta eskaintza aintzat hartuz; eta herriko
merkataritza biziberritzeko eta sendotzeko datozen
urteetan bultzatuko diren proiektuak eta lan-ildoak
definituko zituen ekintza-plana planteatzeko pausoak
ematen hasiak ziren. Oinarria hori izanik, tailerrak 2 helburu
izan zituen, batetik, egindako diagnostiko teknikoaren
emaitza aurkeztu eta kontrastatzea eta ñabardura berriak
sartzea; bereziki Legazpiko gazteen ikuspegia aintzat
hartuz eta, bestetik, diagnostikoak Legazpiko merkataritza
guneak sendotzeko planteatzen zituen erronka batzuk
esploratzen hastea.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Politikarientzat erabakitze tresna oso garrantzitsua da eta askotan gure ikuspegia aldatzen
duten ekarpenak jasotzen ditugu. Azkenean herritarrentzat lan egiten ari gara eta
ezinbestekoa da beraien ekarpenak jasotzea. Eta Legazpin, oso parte-hartze kualitatiboa
izan da. Proiektuak bideratzen asko laguntzen dute. Orokorrean, herritarrek parte-hartzen
dutenean beti zerbait hobetu egiten da.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Azken urteetan, parte-hartzeak indar asko hartu du. Foroari dagokionez, 2001eko Otsailean
bilerekin hasi ginen. Eta hortik aurrera urtero jarraitu dugu bilerak egiten. Urtero, bi edo hiru
bilera ziren eta gaur egun bederatzi edo hamaika bilera egiten ditugu urte bakar batean.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Azkenean, erabakiak hartzeko ezinbestekoa delako eta udal kudeaketa hobetu egiten
duelako. Adibidez, foroak daukan helburua da Legazpi Klima 2030 aurrera eramatea.
Urtero aukeraketa bat egiten da eta erabakitzen da zer gai jorratu behar diren. Gai horiek
teknikariekin eztabaidatu egiten dira eta azkenik foruan landu.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

ERIC GÁLVEZ eta
INMA HERNANDEZ

Zinegotzia eta teknikaria

Foroari dagokionez, jasangarritasunean lan egiteko ezinbestekoa zen herritarrekin batera
lantzea. Hasieran ez zen erraza izan, batez ere plana osatzerakoan; gainera, zenbait gai
oso zailak ziren. Nire ustez, udaletxeak eta herritarrok oraindik parte-hartzeari buruz asko
dugu ikasteko.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Beti plan bat daukagu eta plan hori garatu beharra dugu. Hainbat urte ditugu garatzeko
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eta urtero zerbait egin behar dugu. Gai batzuk barnekoak dira baina beste batzuk herritarren parte-hartzea behar dute.
Prozesu hauek bideratzeko, parte-hartzean aditua den enpresa bat kontratatu dugu eta guretzako oso lagungarria izan
da. Izan ere, proiektu hauek aurrera eramatea oso zaila da. Adibidez, herritarrei ezin diezu edozer gauza eskatu edo
galdetu; herritarrak erantzuteko gai izan behar dira. Baditugu gai asko oso teknikoak direnak eta oso garrantzitsua iruditzen
zaigu era erraz batean aurkeztea. Kasu honetan itzulpen lan handia dago atzetik.
Jendea erakartzea izan daiteke zailtasunik handiena. Batzuetan saiatzen gara jendearengana joaten, baina
oso zaila izaten da. Udaletxeko web orrian, online foro bat ireki zen herritarrek haien ideiak edo proposamenak
bertara igotzeko; baina ez du inork ezer bidali. Orain sare sozialen bidez saiatzen ari gara baina oso zaila izaten
da eztabaidak sortzea. Jende gaztearengana heltzea ere zailtasun bat izan da. 20-40 urte arteko jende askok
ez zuen parte-hartzen eta beraiengana joan izan behar dugu. Guretzat askoz errazagoa da jendea guregana
etortzea, gu beraiengana joatea baino.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Oso ondo baloratuko genuke. Proposatu diren proiektu guztietan, partaidetza izugarria izan da eta oso pozik
gaude emaitzarekin.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Udalak barneratuta daukala badaudela zenbait proiektu herritarrekin batera egin behar direnak; eta herritarrek oso
normalak ikusten dituzte parte-hartze prozesuak. Udaletxe eta herritarren arteko feedbacka oso positiboa izaten da partehartzea sustatzeko. Herritarrei egindako proiektuei buruzko feedbacka ematen zaie eta honek laguntzen du geroago
parte-hartze gehiago egoteko.
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ORDIZIA

AZALERA: 5,65 km2 | BIZTANLEAK: 10.150 | UDALBATZAREN OSAERA: EAJ-PNV (5) EH Bildu (5) Ordizia Orain (2) PSE-EE (1)

www.ordizia.eus
PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
JOSEBA ARAMBURU (Arloko zinegotzia)
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ORDIZIAKO HONDAKIN MAHAIAREN JARRAIPENA
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
HONDAKINAK

Guztira 13 (4 emakumezko, 9 gizonezko)

2017an, Ordiziako Udalak osatutako hondakinen mahaiak, helburu
izan zuen, gaikako bilketa tasaren jarraipena egitea, edukiontzien
kokapena zehaztea, hondakinen inguruko sentsibilizazio kanpainak
egitea, Ordiziako hondakin bilketaren ordenantza lantzen hastea
eta Sasietako Estatutuen berrikusketan parte hartzea.
9 hilabetetan egin ziren bilerak, gehienetan hilabeteko 1. astearteetan, arratsaldeko 18:00etatik 20:00etara.
Helburu bezala zehaztutako gai guztiak landu zituen mahaiak, gai batzuk konpondu
zituen eta besteak lanketa fasean geratu ziren. 2018ko hondakin mahaiaren bileretan
lanketa fasean geratutako gai horiek bukatzeaz gain, beste berri batzuekin hastea
aurreikusi zen, hondakinen prebentzio plana, esaterako.
Mahaiak helburu zehatz batzuk izan zituen bere jardunean:
•

Hondakinen gaikako bilketa tasa %75ean mantendu edo handitzea

•

Edukiontzien inguruko bilketan egon ziren arazoak konpontzea

•

2017ko aste berdean eta hondakinen prebentzio astean sentsibilizazio ekimenak
antolatzea

•

Ordiziako hondakin bilketaren ordenantza lantzen hastea

•

Sasietako estatutuen berritzeak ekarpenak egitea
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Politikari bezala, herriak behar duenari buruz ikuspegi bat daukagu. Baina azkenean,
benetan garrantzitsua da, herritarrek guri, herriarentzako ideiak eta proposamenak
komunikatzea. Parte-hartzeak herriarekin batera gauzak erabakitzeko aukera ematen dizu.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Gutxi gorabehera orain dela lau urte hasi ginen baina lehen beste parte-hartze prozesuak
egin ziren. Atez-ateko proiektuarekin hasi ginen. Zabor mahai bat osatu zen eta bertan
herritarrak, politikari guztiak eta Landarlan moduko taldeak osatzen biltzen ginen. Eta oso
bilakaera positiboa izan du. Normalean politikan lortzen ez dena, mahai batean lortu da
eta arazo gutxi izan ditugu adostasun batera iristeko.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Azken finean, nik zerbait egin nahi badut eta egin nahi dudan hori herriarentzat izango
bada, herriak zer nahi duen proposatzeko aukera eman behar zaio. Azkenean herritarrak
dira benetan behar dena ikusten dutenak. Behar horiek teknikariekin eztabaidatu egiten
dira eta bideragarriak badira, aurrera eramaten ditugu.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

JOSEBA ARAMBURU

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia
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Atez-ateko proiektuarekin desadostasunak egon ziren eta udalera iritsi ginenean erabaki
genuen adostasun batera iritsi behar genuela kalean zeuden protestak lausotzeko.
Adostasun horretara iristeko parte-hartze prozesu bat egitea erabaki genuen; gainera,
zaborraren kontua herritar guztiei eragiten digun gaia da. Atez-ateko zabor bilketari buruzko
kontsulta bat egiteko sortu zen parte-hartze prozesua, eta bereziki izan zen kontsulta hori
nola egin planteatzeko. Azkenean bostgarren edukiontzia jartzea lortu zen baina oraindik
jarraitzen dugu hondakinei buruzko prozesuak egiten, uste dugulako gaiak parte-hartze
handia sortzen duelako.

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Diseinua oso erraza da. Parte hartu nahi duen herritarra lista batean apuntatu behar zen eta zozketa bidez tokatu egiten
zitzaion. Talde eragile guztiak era berdinean apuntatu behar ziren eta alderdi politiko guztiak parte-hartzen zuten. Herritarren
eskaera guztiak guri iristen zaizkigu eta bertan proposatu eta landu egiten ditugu. Zailtasunak batez ere jendea batzuetan
nahiko berekoia izaten delako. Batek duen beharra bete egiten denean, parte-hartzeari uzten dio eta horrek ez digu asko
laguntzen
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Bai, guk espero genuena bete egin da. Taldea oso indartsua zen eta jendeak asko parte-hartzen zuen gaia konpondu
arte. Herria bitan banatzen zuen gaia zen eta orain konponduta dagoenez lasaiago gaude. Orain bi hilean behin edo
gehiago, zaborraren inguruko bilerak egiten jarraitzen dugu.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Lehen aipatu dudan bezala, gizartea batzuetan nahiko berekoia dela; eta hori horrela da. Gizarteak egin beharko lukeena
da, zuzenean eragiten ez digun gaietan ere parte-hartze aktiboa izatea.
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SEGURA

AZALERA: 9,2 km2 | BIZTANLEAK: 1.432 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (5) EAJ-PNV (4)

www.segura.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
EÑAUT TELLERIA (Alkatea)
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ERREBOTE ESPAZIO BERRIAREN ETA BERE INGURUAREN ANTOLAKETA PROZESUA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 317 (170 emakumezko, 147 gizonezko)

Herritarrei erabakitzeko boterea eskaintzeko eta beraiekin
herriaren etorkizuna erabakitzeko helburuarekin antolatu
zuen Segurako Udalak prozesu hau. Prozesuak helburu
izan zituen, halaber, herritarren beharretara herria
antolatzea, etorkizuneko Seguraz herritarrek hausnartzea,
eremu bateko proiektua erabakitzea eta adin tarte
guztietako herritarrak, berdintasunean, entzungai egitea;
ahulenak ahalduntzea
2017ko Aste Santuko Pazko Astean, apirilaren 17tik 23ra
bitartean, Workshop edo lanerako funtzionamendu
metodologia erabili zen horretarako. Hiri Dunak arkitekto
eta diziplina anitzeko profesional taldea izan zen
dinamika horren motorra; komunikazioa, dinamizazioa,
gidaritza, aholkularitza lanak... egin zituen.
Segurako Aterpetxean izan ziren 18 gazte, arkitektura,
etnografia, ingeniaritza eta antropologia ikasle eta
ikasketa amaitu berriak. Martxoaren 26an, Lore eta
Landare azokan eta martxoaren 27tik apirilaren
2ra, Iparra-Hegoa kultur astean partaide izan nahi

GAIA:
HIRIGINTZA

zutenak herrira etorri eta jai giroa bizi izan zuten.
Lantegia herritarrekin batera egin zen, egunero ekintza
ezberdinak antolatuta. Tailerrak, hitzaldiak, mahaiinguruak, erakusketa... Umeekin ere lantegi bereziak egin
ziren. Egunero herriko elkarte gastronomiko ezberdinetan
herritarrekin afaldu zuten gazteek, informazio trukea ardatza
izan zelarik. Azken egunean, ekitaldi berezia egin zen,
errebote jokoa berreskuratu zen eta musika emanaldia
eta herri afaria ere egin ziren. Ondoren herri batzarra egin
zen emaitzak aurkezteko eta bilerak egin ziren. Lantegi
honetatik ateratako ondorio nagusiak:
• Segurako plan Orokorra egin
• Daukaguna balioztatu-maitatu
• Interbentzioak herrian sakabanatu
• Herriko espazio publikoak identifikatu eta nola hobetu
daitezkeen hausnartu (iturri, banku, berdegune)
• Markesaneko jardinen erabilpena eskuratu
• Hutsik dauden guneak berreskuratu herritarrentzat.
Herrian zehar espazio publikoak erabilgarri jarri.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Parte-hartzea erabakitzeko aukera izatea edo proiektu bat norberarena sentitzeko modu
bat dela uste dut. Oso garrantzitsua da herritarrek udalarekin bat egitea herriari buruzko
gauzei buruz erabakitzerakoan.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Aurreko legealditik batez ere. Parte-hartzea orain aurkitzen ari garen eremu bat dela uste
dut; kudeaketa, epeak... oraindik asko daukagu ikasteko. Garbi daukagu herriarentzako
erabaki nagusietan parte-hartzea beharrezkoa dela. Bilakaera izan da gai honetan
sakontzen joatea eta parte-hartzearen garrantziaz kontzientzia hartzen joatea. Formula
lortzea, herritarrek sinesmena lortzea
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Iraun behar duten proiektuak, luzerakoak, herritarren artean erabaki behar dira, eta Udalak
eremu hori eskaini behar du, hori izan behar da helburua. Udaletxea oso urruti ikusten da
eta distantzia hori murriztu egin behar da.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Aurreko legealdian agertu zen herritarren eskari batetik abiatu genuen; behin baino
gehiagotan agertu zen proiektu hau eta prozesua abiararaztea erabaki genuen.

EÑAUT TELLERIA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Alkatea
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Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Prozesu honek 3 fase dauzka; lehenengoa, herritarren galdeketa bitartez eraikinarekin
zer egin erabakitzea. Bigarrena, herritarrez osatutako batzorde baten bitartez egin nahi
dugunaren diseinu bat egitea izan (epeak, zer, nola… egin bertan erabakiz, sei urtetik
gorako pertsonekin); eta hirugarrena obra gauzatzea.

Prozesua kudeatzeak lan asko eskatzen du eta gu ez gaude horrelako prozesu bat egikaritzeko prestatuta. Epeak
luzatu zaizkigu eta dirua traba bat izan da, baina azkenean lortu dugu.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Oso positiboki balioztatzen dugu orain arte egindakoa. Herri-batzar eta bilera pila bat egin ditugu; herritarren
ideiak jasotzeko forma ezberdinak erabili ditugu eta uste dut herritarrak aukera izan duela eta parte hartu duela
interesa izan duelako. Epeak eta gure mugak ahaztu gabe, uste dut gure helburuak betetzen ari direla.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Batetik, ez dela hain erreza parte-hartze prozesu bat kudeatzea. Beste aldetik, parte-hartze prozesuen gaiak ondo aukeratu
behar direla; herritarrak interesa gal dezakeelako saturazioaren ondorioz. Oreka bilatu behar da, herritarrek beraientzako
diren gai interesgarrietan parte hartzen dute.
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URRETXU

AZALERA: 23 km2 | BIZTANLEAK: 6.730 | UDALBATZAREN OSAERA: EAJ-PNV (7) EH Bildu (4) PSE-EE (2)

www.urretxu.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
JON LUQUI ALBISUA (Alkatea) eta
IBON ZUBILLAGA (Alkateordea)
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GOBERNU IREKIRAKO ESTRATEGIAREN BARNEAN HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
PARTE-HARTZEA

Guztira 311 (124 emakumezko, 187 gizonezko)
Urretxuko Udalak hainbat gai jorratzeko eskatu zuen
herritarren parte hartzea 2017an. Gai guztiak jorratzeko
metodologia erabiliena bilerak egitea izan zen, baina
Internet bidezko inkestak ere egin ziren.

udal barruko lana hasi zen, kontratazioa, egitaraua,
behar guztiak koordinatzea... Jaiak pasa ondoren, urrian
eman zen amaitutzat prozesua balorazio bilera eginda.

EUSKALGINTZA

Lehenengo fasea barruko lanketari zegokiona izan zen.
Fase horretan, Udalak, prozesuaren plangintza egin
zuen eta honako gaiak landu zituen: Prozesuaren jokoeremua definitu eta zehaztea. Parte-hartze aldetik,
Sarraldeko entsegu lokalen diseinu fisikoa eta erabilera
araudia landu ziren

Estrategiak adosteko saioetan, prozesuaren jokoeremuaren azalpena egin zitzaien parte-hartzaileei eta
euskara sustatzeko beharra partekatu eta landu zen.
Estrategiak adosteko saioetan, eraginpeko taldeen
identifikazioa egin zen eta baita onura eta eragozpenei
buruzko azterketa ere. Udal barruko lanketa eta azken
kontrasterako saioetan, aldiz, eraginpeko talde eta
elkarteen proposamen zirriborroa idatzi eta azken
proposamenaren definizioa egin zen.
JAIAK
Prestaketa teknikoaren ondoren, 3 bilera egin ziren,
uztailak, 5, 12 eta 19an. Prozesua aurreko urteko
balorazioarekin eta horrek ekar zitzakeen aldaketen
identifikazioarekin hasi zen. Ondoren jaien egitura
orokorra onartu zen eta pregoilari eta musika talde
proposamenak jaso ziren online bozketa bat egiteko,
baita egitarauaren azalerako ere. Azkeneko bileran
bozketa guztien emaitzen arabera egitaraua itxi eta

SARRALDEKO ENTSEGU LOKALAK

ORMAZABAL PLAZA
Barne lanketa bukatuta, plazak ematen zituen aukerak
definitu ziren. Ondoren, aurrekontuen prozesuaren
barruan, bizilagunei aurkeztu zitzaien eta proposamenak
jaso ziren. Herritarrek hobekuntza txikiak proposatu
zituzten eta aintzat hartu ziren. Plazako urbanizazio
orokorra bukatu da.
AURREKONTUAK
Urritik abendura jaso ziren auzoz auzoko bileretan
proposamenak eta 2018ko aurrekontuetan txertatu ziren
horietatik hainbat. Prestaketa lanen ondoren azaroaren
6tik 15era 7 auzo bilera burutu ziren eta 62 proposamen
jaso ziren.
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Legislatura hau hasi aurretik gabiltza parte-hartzearekin. Gure metodologia da gaiak
alderdien artean eztabaidatzea eta gero azalpenak ematen ditugu, teknikariekin
beharrezkoa izango balitz. Ondoren, aktak egin eta banatu egiten ditugu.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Parte-hartze prozesu guztiak desberdinak dira eta egokitu egin behar gara prozesu
guztietara hainbat baliabide erabiliz; inkestak, proposamenak, balorazioak,
elkarlanean egindako araudiak erabiliz; lantalde gisa elkar topatu, elkarri entzun,
eta elkarlanerako konfiantzazko espazioak sortu
Urtero prozesu konkretu bat sartzen dugu; baina etxeko lana egiten dugu, bilerak
bilatu eta sustatu eta erabakiak hartu gauzak martxan jarri aurretik.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Gauzak egiten ditugunean parte-hartzea ez da saltzen, nik uste helburua dela gertutasun
bat bilatzea eta lasaitasun bat ematen dizu.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

JON LUQUI ALBISUA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Alkatea
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Lau gauzagatik; nahiz eta gu kalean egon, arlo publikoak ez du ikusten berdin jendeak
ikusten duena. Lehentasunak markatzeko ere balio du, etortzen zaizkigun gaiak lantzen
baititugu. Eta guretzako, bilera guztietan egiten dugunaren deskargua egin dezakegu.
Bukatzeko etorkizunera begira gauzak lantzeko dezente balio du.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Saiatu gara ordenantza edo araudi batetara jotzen. Azterketa sakona egin genuen beste
herri batzuetako ordenantzen inguruan eta ez geneukan oso argi nola jorratu hori Urretxun.

Honek debate sakon baten beharra dauka hemen egongo den alderdi guztien partetik eta herritarren partetik. Mahai
gainean jarri beharko dugu nola egin, nora jo.
Zailtasunak batik bat dago jendea erakartzeko orduan. Bilerak Udaletxetik kanpo ere egin izan ditugu, ordutegi flexibleetan
baina ez da erraza jendea lortzea. Jendea nola erakarri erronka indartsua da.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Helburuak bete dira. Jendearen erantzuna zen gure hasierako zalantza, baina baetzbestekoa egingo bagenu nik uste
baikorra izan dela. Harreman zuzena izan dugu eta hori oso baliotsua da.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Jarraitu egin behar dela. Uste dut egokitu behar garela, jendeak eskatzen badu parte-hartzea, eman egin behar zaiola
egokituta bere egoera eta eskaerari, herri balorazioak entzun behar direla…
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ZALDIBIA

AZALERA: 16,2 km2 | BIZTANLEAK: 1.613 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (7) ZH (2)

www.zaldibia.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
EZTITXU MUJIKA (Zinegotzia) eta
MARKEL ORMAZABAL (Aztiker enpresa)
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ZALDIBIA ERABERRITZEN
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 209 (111 emakumezko, 98 gizonezko)

GAIA:
ETORKIZUNA

2014 urteaz geroztik herriko etorkizunaz gogoeta egiten eta erabakiak hartzen ari dira zaldibiarrak. 2014an abiatu zen
Zaldibiaren etorkizuna partaidetza prozesuan landutakoan oinarrituz, Udalak Zaldibiako Eraikin Publikoen gaineko Ekintza
Plana sortu zuen 2016an. Aldi berean, partaidetza prozesua fase berri batean sartu zen 2016-2017ko neguan. Bata zein
bestea oinarri hartuta, prozesuaren gidaritza eta kontraste lanak
egin zituen Talde Eragileak 2017 urterako plangintza proposatu
zion Udalbatzari. Plangintza herritarren partaidetzarekin garatu
eta gauzatzeko erabakia hartu zen, besteak beste, ondorengo
erronkak azpimarratuz:
•

Herri dinamika zabala egitea prozesuaren nondik norakoak
ezagutzera emateko, herritarrekin kontrastatzeko eta haien
balorazioak nahiz ekarpenak jasotzeko.

•

Plaza eraberritzeko proiektu-lehiaketa ireki eta berau
garatzea, herritarrak prozesu horretan hasieratik
amaierara inplikatuz.

ZALDIBIA ERABERRITZEN, 2017
2016ko azaroa eta 2017ko otsaila artean garatutako lan fasearen emaitza izan zen 2017ko erronkak zein ziren adostea:
1. Plaza eraberritzeko IDEIA-LEHIAKETA egitea. Plazan udal eraikin berria eta aterpea behar ditugula ondorioztatu zen
eta aukera ezberdinak mahai gainean izateko, arkitektoentzat lehiaketa antolatzea erabaki zen.
2. Aurrekoari lotuta, Kultur Etxe zaharrean ematen ziren zerbitzuak lekualdatzea, horretarako Udalak duen Artxanberriko
lokala egokituz.
Udalak bi erronka horiei erantzuteko adina diru zegoela ziurtatzean, partaidetza fase berri bati hasiera eman zitzaion.
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ATE IREKIAK JARDUNALDIA
Maiatzaren 26an ATE IREKIAK ospatu ziren 2017ko erronka
ziren bi guneetan: HERRIKO PLAZAN eta ARTXANBERRIN.
Bertan, gune bakoitzari zegozkion azalpenak jaso eta
zalantzak argitu nahiz iritzia emateko aukera ere izan
zuten herritarrek.
Hiru gai nagusiren inguruan eskatu zitzaien iritzia herritarrei:
kultur etxe zaharreko zerbitzuak Artxanberrira eramatearen
egokitasuna; udal eraikina eraberritzeko ideia lehiaketan
herritarren parte hartzeak nolakoa izan behar zuen; eta
azkenik, ideia lehiaketarako plegu teknikoek jaso beharko
zutenaren inguruan.
Ate Irekiak jardunaldian jasotako iritzien arabera antolatu
da prozesuaren bigarren eta azken fasea.

UDALETXE BERRIA-PLAZA INGURUNEA: IDEIA LEHIAKETA
Lehiaketaren xedea:
Udaletxe berria egiteko ideiak aurkeztea aurreproiektu gisa adierazita. Kontuan izan beharko zen plazako ingurune osoa
ere antolatu beharko dela eta gaur egungo udaletxea zutik mantendu beharko dela berria egin arte.
Epaimahaia:
Horrelako lehiaketa guztietan bezala, hautaketaren ardura izango duen epaimahaia eratu zen.
Epaimahaia bederatzi lagunek osatu zuten:
•
•
•

Hiru Udal ordezkari: Alkatea (epaimahaiburua) eta bi zinegotzi (talde politiko bakoitzetik bana)
Hiru arkitekto (Udaleko bat eta Elkargoak izendatutako beste bi)
Parte-hartze prozesuko Talde Eragileak hautatutako hiru herritar ordezkari.

Epaimahaiko hiru herritar ordezkariek, gainontzeko zaldibiarren iritzia epaimahaira eramateko ardura zuten eta
horretarako antolatu zen bost eguneko erakusketa publikoa. Idazkari lanetan, Udalbatzako idazkariak berak jardun zuen.
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Bi fase izan zituen lehiaketak.
1. Lehiaketarako baldintzak adostu ondoren ireki zen
lehiaketa, 2017ko ekainaren 23an, eta arkitektoek
irailaren 1a bitarte izan zuten beren proiektuak
aurkezteko epea.
Guztira 22 proiektu aurkeztu ziren eta epaimahaiaren
lehen galbahea igarota, 16 izan ziren onartuak.
Herritarrek 16 proiektu horiek ezagutu eta baloratzeko,
berriz, erakusketa irekia antolatu zen irailaren 14 eta 18
artean; erakusketak iraun artean orotara 330 zaldibiarren
balorazio eta iritziak jaso ziren.

Epaimahaiaren erabakiz, sailkatutako hiru proiektuetako
bat lehiaketatik kanpo geratu zen baldintzak betetzen
ez zituelako, eta ondorioz, herritarrek bi proiektu baloratu
behar izan zituzten.
Bigarren erakusketa publikoa kultur etxe zaharrean
antolatu zen, azaroaren 16 eta 20 artean.
Epaimahaiarekin aurrez adostu zen balorazioak jasotzeko
fitxa edo formularioa, eta hala, herritarrek puntuaketako
a) eta b) irizpideak baloratu zituzten. Izan ere, zuten
izaera teknikoagatik beste bi irizpideak epaimahaiak
baloratu zituen.

2. Bigarren fasearen irabazleari Udaletxe berria
gauzatzeko Proiektua idazteko adjudikazioa emango
zion Udalak. Lehen faseko 22 proiektuetatik hiru
proposamen sailkatu ziren eta 4.000 euroko saria
jaso zuen bakoitzak horregatik.
Lau izan ziren proiektuak baloratzeko fase honetan
erabili ziren irizpideak: Proposamenaren kalitate teknikoa;
Hirigintzako bideragarritasuna eta bideragarritasun
tekniko eta ekonomikoa; Eraikuntzaren energia modeloa,
eta; Ordainsariaren proposamen ekonomikoa.
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Parte-hartzerakoan, kolektibo baten barne sentitzen zara eta hori garrantzitsua da.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Beti ezagutu dut herrian parte-hartzea, Zaldibian beti galdetu egin da erabaki potoloak
egin behar zirenean. Lehen ez ziren formak hainbeste zaintzen, baina orain agian deialdiak
egiteko modu berriak egiten ditugu. Beti zuzeneko parte-hartzea egiten saiatzen gara
herri-batzarren bitartez.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Gure helburua herritarra udalaren parte sentitzea da. Parte-hartzearekin eztabaidatzen
ikasten da, ikuspegi desberdinak analizatzen…
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Aurreko legegintzan herrian sortutako gabeziei buruzko proiektu bat egin zen. Proiektu horri
zenbakiak ipini, ekintza-plan bat sortu eta hau herritarrekin kontrastatu nahi izan dugu. Udal
eraikin berriaren proiektua gehiago definitu dugu.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?

EZTITXU MUJIKA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia

Foru Aldundiko partaidetza saileko teknikariekin egin genuen proiektuaren lehen diseinua,
gure beharrak aztertuz. Barne diseinua, udal ordezkari guztiekin batera sortu zen eta
deialdi irekiak egin ziren, ideia-lehiaketak, eta baita ere irizpide desberdinak biltzen zituzten
herritarrak bildu genituen. Hausnarketa orokorrak egin eta gero, prozesua gauzatu zen
prozesua. Diseinua gauzatzeko enpresa batengana jo behar izan genuen, Aztikerrekin
egin genuen.
Zailtasun nagusia ekonomikoa izan da. Diseinua gauzatu zuen enpresa kontratatzea dirua
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suposatzen duelako. Proiektuari hasiera ematea zaila izan zen ere.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Orokorrean ondo. Beti hobeto egin daiteke, baina egindakoarekin gustura gaude. Gaur egun jendeak ikusten ari da lehen
hartutako erabakiak gauzatzen ari garela.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Gehienbat komunikazio on bat egitearen garrantzia, hau da, asmatzea ondo nola eman behar den informazioa. Bestalde,
jendeari argi utzi behar zaio zertan zentratu behar garen parte-hartze prozesuetan. Proiektuak direnean, herritarrak partehartzen duenean ikusi behar du egindako lan hori gauzatu egiten dela.
Herri txikietan naturalki dugu parte-hartzeko ohitura, baina ondo egongo litzake teknikari mailan profesional baten laguntza
edukitzea.
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ZUMARRAGA

AZALERA: 18,2 km2 | BIZTANLEAK: 9.834 | UDALBATZAREN OSAERA: PSE-EE (2) EH Bildu (4) EAJ-PNV (7) Irabazi (2)

www.zumarraga.eus
PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
ROSA MAIZA (Zinegotzia) eta
IGOR AHEDO (Parte hartuz)
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UDAL PARTAIDETZA EREDU BATEN DEFINIZIORAKO DIAGNOSIA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 21 (11 emakumezko, 10 gizonezko)
Zumarragako Udalak aurrera eramandako prozesu
hau, lan teknikoa izan da. Horretarako, ikuspuntu
tekniko batetik, formazio dinamika bat burutu zen, bai
udal gobernuko kideekin (gainerako formazioei ere
irekita zegoena) eta baita teknikariekin ere. Politikari
eta teknikarien formazioaz gain, horiek helarazitako
informazioan oinarritutako lehenengo diagnosi bat egin
zen eta diagnosi horrek, parte-hartze eredua oztopatu
dezaketen aldagai nagusiak identifikatzea ahalbideratu
du. Ondorengo formazio tailerrak egin ziren.
Zertaz ari garen parte-hartzea diogunean
Parte Hartuz, partaidetza eredua aurkezteko erabilitako
saioa. Saio honetan, parte-hartzerako motibazioak,
parte-hartze mailak, protagonistak eta partaidetzat
eskaintzen dituen aukerak identifikatu ziren.
Parte-hartze prozesu baten egitura
Saio honetan, parte-hartze prozesu baten egitura
aurkeztu zen, eskariaren negoziaketaren irekiera eta
itxiera logikari erreparatuta, diagnosian eta baita
proposamenen identifikazioan bai exekuzioan eta
baita ebaluazioan ere. Marko honetan, parte-hartze
prozesuen sakontasuneko sailkapenak aurkeztu
ziren, ikuspegi sinboliko nahiz substantibotik, nahiz
prozedura aldetik

GAIA:
PARTE-HARTZEA
Parte-hartze metodologiak
Saio honetan, parte-hartze metodologiak aurkeztu ziren,
eta, zehazki, parte-hartze prozesuetako estrategiaren
diseinua. Soziogramaren metodologia eta flujogramaren
teknika aurkeztu ziren
Parte-hartze eta arautegi ereduak
Tailer honetan, aurki daitezkeen araudi marko anitzak
aurkeztu ziren eta horietako bakoitzaren aukera eta
ahulgunean azaldu ziren. Udal mailari eta baliabideei
parte-hartze
aldetik
gehien
egokitzen
zaiona
identifikatzea landu zen
Politikariekin eta teknikariekin egindako
erabakitze tailerra
Tailer honetan udal mailako AMIA landu zen teknikoa,
zein politikoa. Etorkizuneko agertokiak ere identifikatu
ziren, baita helburuen betetze maila ebaluatzeko
irizpideak eta aurrera egiteko beharrezko diren
aurretiazko baldintzak ere.
Dokumentuak
Bi dokumentu landu dira. Batetik, formazio prozesuaren
laburpen bat eta, bestetik, indarguneen eta ahulguneen
diagnosia. Azken dokumentu horrek, aktore desberdinen
artean lortutako adostasunak ere jasotzen ditu.
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Niretzat parte-hartzea, nire interesetatik guztion interesetan oinarritzera pasatzea da;
herritarrek, martxan dauden politiketan ahotsa izatea. Zumarragan ez dago partehartzeko ohitura handirik eta oso garrantzitsua da prozesu mota hauek herritarren artean
sustatzea. Kulturarik ez badago, partaidetza foroak indibidualizatu egiten dira eta erabakiak
hartzerakoan kolektiboa kontutan hartu behar da, azkenean zerbitzu publiko bat eskaintzen
ari garelako.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Orain arte parte-hartze prozesu zehatzak egin dira, kaleak oinezkoentzat egiteko proiektuak
egin genituen, herritarren eta merkatarien beharrak jakiteko. Hau izan da orain arte gure
lan egiteko modua, baina legealdi honetan partaidetza zinegotzigo bat sortzeko beharra
ikusi genuen. PARTE HARTUZ enpresarekin harremanetan jarri ginen eta fase desberdinetan
zatitutako planteamendu bat egin genuen, parte-hartzea zeharkako zerbait delako eta
prozesu hauei buruzko kultura bat sortu behar delako. Teknikari eta politikoen heziketa
hasi ginen eta oinarrien analisi bat egin genuen parte-hartze prozesuak egiterakoan nola
aritzeko. 2019an emaitzak ikusiko ditugu.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Gure helburua, partaidetza momentuetatik, zeharkako gauza bat izatera pasatzea
eta edozein proiektu egiterakoan, partaidetza prozesu bat garatzeko aukera
dagoen ala ez hausnartzea; eta ahal bada, zein neurritan eta norekin.

ROSA MAIZA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia
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Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Partaidetzari buruz hausnartu genuenean, debate lantegi batzuk antolatu genituen eta
adituekin hitz eginda konturatu ginen betiko gauza berdina egingo genuela, partaidetza
momentuak sortu. Beraz chip-a aldatu genuen eta bi helburuko partaidetza proiektu bat
martxan jarri genuen: gure helburua partaidetza kontzeptuaren oinarriak finkatzea, parte-

hartze mota desberdinak ezagutzea, gure disposiziora ditugun elementuak eta herritarren artean kultura bat finkatzea.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Prozesua hiru fasetan antolatu genuen: teknikari eta politiko taldeen heziketa; partaidetzaren azterketa, definizioa eta
oinarriak, eta partaidetza ereduaren sorkuntza. Eta azkenik, gizarte-zerbitzuen alorrean, sortutako ereduaren test bat egingo
da; bertan partaidetzarekiko aldez aurretik jarrera positiboa eta kultura bat dagoelako.
Jendeak barneratuta dituen parte-hartzearekiko kontzeptuak oso desberdinak dira eta asko kostatzen zaigu partaidetza
bezala ulertzen dugunaren oinarria herritarren artean barneratzea. Beste erakunde guztiek egindako apustua oso positiboa
izan da eta diru laguntzei esker aditu profesionalekin lan egiteko eta prozesuak garatzeko aukera izan dugu.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Espero genuena baino askoz mantsoago garatu da, baina asko ikasi dugu eta adituekin lan egiteko aukera izan dugu
eta hori oso interesgarria da. Era berean, lortu dugu oposiziozko talde guztiek heziketa saioetara eta lantegietara joatea.
Oso positiboa izan da.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Parte-hartzea zer den ikasi dugu. Denbora eta lan asko eskatzen duen aldaketa kulturala da eta ikusiko dugu nola
artikulatuko dugu herritarren artean, kontzientzia sortzea beharrezkoa izango delako.
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TOLOSALDEA

Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi,
Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza,
Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona eta Zizurkil
Asteasu Hernialde Zizurkil Aduna
Villabona
Larraul
Elduain
Alkiza
Anoeta
Bidania
Irura
Goiatz
Ibarra
Berrobi
Albiztur
Belauntza
Tolosa
Berastegi
Gaztelu
Ikaztegieta
Leaburu
Baliarrain
Orexa
Lizartza
Orendain
Amezketa
Altzo
Abaltzisketa Alegia
HERRIAK
28
BIZTANLEAK
47.880 (gipuzkoarren %6,64)
AZALERA
332,7 km2 (Gipuzkoaren %16,79)
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T

olosaldeak, Gipuzkoako ekialdean, 332,7 km²-ko lur eremua hartzen du. Iparraldean mugakide du Donostialdea;
ekialdean, Nafarroa; hegoaldean, Goierri; eta mendebaldean, Urola-Kostaldea. Tolosak eta Ibarrak elkarrekin sortzen
duten herrigunea da eskualdeko buru; bere eraginpean beste 26 herri txiki bizi dira: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia,
Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian (Bidania eta Goiatz), Elduain,
Gaztelu, Hernialde, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Legorreta, Lizartza, Orendain eta Orexa. Billabona eta Zizurkil dira bi
mila biztanlez gorako herri bakarrak. Billabonak eragin handia du bertatik Zarautzeraino doan GI-2631 errepidean dauden
herrietan, Donostiara nahiz Tolosara jotzeko bertatik pasa beharra dagoenez zenbait zerbitzu bereganatzen baititu.
Komunikabide sarearen elementurik nagusiak N-I (Madril-Irun) errepidea eta trenbidea dira. Ibilbide laburretan, trenak
garrantzi handia dauka eskualde honetan. Abiadura handiko trenak oraingo trenbidearen bide berdintsua izango
du. Gaur egun diren proiektuen arabera, Tolosatik adar bat abiatuko da Iruñea, Zaragoza eta Bartzelona aldera.
Gipuzkoak Nafarroarekin aspaldidanik izan duen lotura zaharra, N-130 errepidea alegia, guztiz bazterturik utzi du A-15
(Andoain-Irurtzun) autobideak. Horren eraginez, eskualde honen zentroa ziur aski Tolosatik Andoain alderago joango da
pixkanaka. Beste errepide nagusiak dira: Tolosatik Azpeitiraino doan GI-2634 errepidea; eta Tolosatik Leitzara doan GI2130 errepidea.
Tolosaldeako industria gehienak txikiak dira, metalgintzan eta papergintzan ari direnak. Papergintzako lantegiak teknologia
aldetik zaharkiturik gelditu dira oso, eta horren eraginez enpresa asko itxi eta beste asko berregituratu behar izan dira.
Bestalde, Tolosak eta Billabonak industriagintzarako lurrak prestatzeko arazo larriak dituztenez, industria berri asko Oriako
haraneko beste herrietara joan da (Aduna, Zizurkil, Anoeta, eta abar). Zerbitzuen sektoreak ere pisu esanguratsua du,
batez ere Tolosan.
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ABALTZISKETA
AZALERA: 11,2 km2 | BIZTANLEAK: 320 | UDALBATZAREN OSAERA: HE (7)

www.abaltzisketa.eus
PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
JON ZUBIZARRETA (Alkatea)
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AURREKONTU PARTE-HARTZEAK
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 40 (20 emakumezko, 20 gizonezko)
Abaltzisketako Udalak, udal aurrekontuetan herritarrek
ekarpenak egiteko, lehenik eta behin, udal aurrekontuen
inguruko pedagogia egin beharra dagoenaz jabeturik
abiatu zuen parte-hartze prozesu hau. Proiektu honek,
beraz, helburu izan du, udal aurrekontuen atalak
ezagutaraztea, gastu eta sarrera finkoak eta baita urteko
sarrera eta gastuen berri ematea. Gainera, dokumentu
honek duen garrantziaz jabetu nahi izan ditu herritar, udal
aurrekontuak udalaren nondik norakoak eta asmoak
jasotzen dituela islatuz eta horrelako garrantzia duen
dokumentu honetan, herritar guztiak zer esana dutela
ikusarazten ere saiatu da.
Lehenik, herri batzar batean, Udalak herritarrei
aurrekontuen ildo nagusiak azaldu zizkien. Gainera, udal
langileek ere, herritarrei udal aurrekontuen ildo nagusiak
azaldu zizkieten gertutik. Abaltzisketako Udalaren
esperientziaren arabera, aurrekontuak azaltzea ez da
erraza egitean, baina edukiak xehetasunez azaltzen
diren heinean, ulergarriagoa egiten zaie herritarrei,
izan ere, etxeko ekonomia bezala ulertzen saiatzen
baitira. Gazteek, adinekoek baino errazago ulertzen
dituzte aurrekontuak, baina, azken horiek, gazteek
baino errazago barneratzen dituzte mugak. Herritarrek
ariketa ondo barneratu arte jarduera honek errepikatzea
eskatzen duela uste du Udalak, segurtasun gehiagoarekin

GAIA:
AURREKONTUAK
parte hartzeko aukera izateko etorkizunean. Emaitza ona
izan da, eta jarraitzeak merezi du
Herritarrek udal aurrekontuei merezi duen garrantzia
ematea lortu da, baita horien inguruko lanez arduratzea
ere. Aurrekontuan herriko lehentasunak kontutan
hartzea eta, horretarako, lehentasunak elkarren artean
adostea ere lortu da. Lehenengo saiakera izan zen eta
aurreikusitako helburuak bete zirela esan daiteke.
Esan bezala, gazteek
hainbat kontzeptu errazago
barneratzen dituzte eta horien parte hartzea ere handiago
izan zen. Aldiz, adinekoek nekezago parte hartzen dute,
guzti honek beldurra ematen dielako Parte-hartzaileen
iritzi desberdinak errespetatu ziren, nahiz eta batzuetan
giroa gogorragoa izan zen. Halere, giroa egokia izan zen,
oro har, eta parte-hartze zabala izan zen, bai zuzenean
batzarretan eta baita sare sozialen bidez ere.
Udalean ohikoa den parte-hartze metodologia erabili
zen. Lehenik, informazioa eman zitzaien herritarrei
eta, ondoren, bertaratuei hausnarketa eskatu zitzaien.
Momentuan bertan iritziak jaso ziren, baina, ondoren,
ere jaso ziren banaka beraiengana joanda.
Bildu ziren iritziei erreparatuta, honako gaiak dira
abaltzisketarrak gehien kezkatzen dituzten gaiak:
zaborrak, eskolaren etorkizuna eta etxebizitza.
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Herritarren parte-hartzea garrantzitsua da udal korporazioak egiten duen lanaren bermea
erakusten duelako eta korporazioak herritarren iritziaren ondoren ere ematen dituen urratsak
sendotzeko balio duelako.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Betidanik egin izan da baina azken urte hauetan partaidetzako laguntza honekin
sendotu egin da. Abaltzisketako kasuan, herritarrak konpromiso bat sentitzen dute partehartzeari dagokionez. Parte-hartze ohitura hori oso barneratuta zegoen baina gaur egun
indartsuagoa da.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
2017ko aurrekontuak aurrera ateratzeko erabili genuen parte-hartze prozesua Udalak
bere beharrak azaltzen ditu eta gero herrian behar diren gauzak proposatzeko
eskatzen dugu. Honen ondoren, proposamenak eztabaidatu eta aztertu egiten
dira aurrekontuaren barruan sartzeko aukera dagoen ikusteko.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

JON ZUBIZARRETA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Alkatea

Korporazioa eta herritarrak batuta daudenean korporazioak izugarrizko babesa
sentitzen du eta oso lagungarria da erabakiak hartzerako orduan. Bileretara 3040 pertsona etortzen direnean eta beraien ekarpenak eta beharrak azaltzen
dizkigutenean, korporazioak lasaiago jokatzen du eta herritarrekin harremana
hobetzen da.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Herri txiki hauetan oso zaila da protokolo zehatz bat ezartzea. Abaltzisketan ohikoa da
ostegunetan, afaldu eta gero, jendea talde txikietan biltzea eta era natural batean bilerak
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antolatzea. Ez dago egitarau zehatzik, esan dudan bezala era natural batean gauzatzen dira bilera hauek.
Batzuetan talde txikiak biltzen dira baina bestetan talde handiagoetan biltzen dira eta bertan emakumezkoak, gizonezkoak,
adinezkoak eta gazteek parte hartzen dute.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Lortutakoarekin nahiko gustura gaude. Orokorrean guztion artan adostasun batera errez iristen gara eta gazteek inplikatuak
sentitzen direnez, asko parte hartzen dute.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Ikasgai asko atera ditugu eta horietako bat bileretan egoten diren eztabaiden garrantzia da. Askotan, bileretan parte
hartzen duten taldeek, desados daudela eta askotan pentsatzen dugu elkar haserretuko direla; ezinezkoa da denen
gustuko erabakia lortzea. Baina gauzak aztertu eta hitz egin eta gero, adostasun batera iristen gara eta proiektua onartu
egiten da.
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ADUNA

AZALERA: 7 km2 | BIZTANLEAK: 469 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (7)

www.aduna.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
JOSU AMILIBIA (Alkatea) eta
EDURNE SIMON (Arloko teknikaria)
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2013-2020 PLAN ESTRATEGIKOAREN KUDEAKETA
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
PLAN ESTRATEGIKOA

Guztira 9 (4 emakumezko, 5 gizonezko)
Adunako Udalak herritarren parte-hartzea dinamizatzeko
2013-2020 Plan Estrategikoaren kudeaketari eta Planean
barneratutako ekintza zehatzei buruzko parte-hartze
saioak antolatu zituen 2017an.

Lehenengo eta bigarren herri-batzarretako emaitza
nagusiak herritarrek ordenantzaren zirriborroari egindako
ekarpenak eta 2018ko inbertsio posibleen zirriborroari
egindako ekarpenak izan ziren.

Adunako Plan Estrategikoari (Agenda 21en II. Ekintzaplana) lotutako 2 herri-batzar antolatu ziren; lehena
2017ko azaroan 9an eta bigarrena, azaroaren 30ean.
Proiektua garatzeko 3 herri-batzar antolatzea aurreikusi
bazen ere, 3. bilera atzeratu egin zen.

Bilera horietan honakoa lortu zen:

Lehen saioan honako gai hauek landu ziren:
•

Aparkalekuen araubidea eta espazio publikoaren
erabilerari
buruzko
ordenantzaren
hasierako
zirriborroa aurkeztea

•

Ordenantzaren edukiaren inguruan eztabaidatzea
eta herritarren ekarpenak jasotzea

•

Aparkalekuaren eta eremu publikoen erabilerari
buruzko ordenantzaren zirriborroan herritarren
ikuspuntua txertatzea

•

Herritarrekin elkarlanean udalerriko iraunkortasunerako
Plan Estrategikotik burutu beharreko ekintzak hautatu
eta burutzeko lehentasun-maila bat ezartzea.
Honela, Udalak 2018ko udal aurrekontuetan
egindako proposamenetako batzuk kuantifikatu eta
aurrekontuetan barneratzeko aukera izango zuelarik.

•

Plan Estrategikoan barneratutako arlo zehatzei
lotutako 2017ko jardueren berri ematea, horien
inguruan herritarrak sentsibilizatzea eta ekarpenak
egiteko aukera ematea.

•

Herritarrak herrigintza prozesuetan parte hartzeko
erraztasunak eskaintzea.

Bigarren saioan ondorengo gaiak landu ziren:
•

2013-2020 epealdirako Plan Estrategikoaren 2017ko
ekintza nagusien azalpena

•

2018
urteko
udal
aurrekontuen
proposamena ezagutzera ematea

•

2018 urterako jardueren inguruko proposamenak
jaso eta adostea

hasierako
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Azkenean, herritarren egunerokoan garrantzitsuak diren edozein gaietan ezinbestekoa
delako, udalak ekintzaren bat aurrera eraman nahi izan badu... Herritarrei hasieratik
informatzea eta beraiekin elkarlanean ibiltzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Ni berez 2008tik nago, orduan 10 urte daramatzat. Aurretik badakit herri batzarrak eta
antolatzeko ohitura errotuta zegoela eta horri jarraitasuna eman zaio.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Batez ere herritarrek ekarpenak egiteko. Batzuetan udalak asmo batzuk ditu baina herriaren
ikuspuntua ezagututa askotan sorpresa onak aurkitzen dituzu eta oso lagungarria izaten da
udala egiten ari den proiektua aurrera eramateko
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
2013an onartu zen agenda 21eko plana, eta bertan herriko errealitatearekin
zerikusia duten arlo guztiak lantzen dira. Arlo horietatik, batzuk landuagoak daude
beste batzuk baino. Gutxi landuta dauden arlo horiek nola garatu eztabaidatzen
dugu herritarrekin. Urtearen bukaeran ebaluazio batzarra antolatzen dugu herritarrei
informazio guztia erakusteko eta horrekin batera beraien proposamenak jaso eta
aztertu egiten ditugu.

JOSU AMILIBIA eta
EDURNE SIMON
Alkatea eta teknikaria
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Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Hiru-lau urtetik honera egin denaren diseinua egiten da eta bi bilera egiten ditugu. Ikusten
dena da beti herritar berdinak etortzen direla. Gazteek gutxi parte hartzen dute eta gure
planaren barruan sartuta daukagu gazte jendeak parte-hartze gutxi dauka eta hori
daukaguna da, gainera planean bertan badago ekintza zehatz bat eta da gazteak nola

gerturatu parte-hartze prozesuetara eta hori, eta hori daukagu erronka bezala.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Helburuak zati batean bete dira. Egia da herritarrei informazioa ematen diegula eta ekarpenak jasotzen ditugula, baina
egia esan, ez dira asko. Orokorrean ekarpenak jende berdinak egiten ditu eta ondo egongo litzateke beste batzuk
animatzea. Normalean ez ditugu arazorik horrelako prozesuak egiterakoan.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Herritarrak bere egunerokotasunean ikusten dutenari esker jasotzen ditugu beste pertzepzio batzuk eta hainbat errealitatez
ohartzeko balio digu. Azkenean zu bulego honetan gauza batzuetaz ohartzen zara baino beste batzuetaz ez zara
konturatzen ez bazara ateratzen.
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ALTZO

AZALERA: 9,8 km2 | BIZTANLEAK: 427 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (7)

www.altzo.eus
PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
LURDES MURUA (Zinegotzia) eta
JOSEBA ELDUAIEN (Alkatea)
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ALTZOKO HANDIA EZAGUTZEKO TURISTAK HARTZEKO PARTAIDETZA PROZESUA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 40 (15 emakumezko, 25 gizonezko)

GAIA:
TURISMOA

Handia filmak izan zuen oihartzuna zela eta, Altzoko Udalari jarduera berri bat azaldu zitzaion bere ibilbidean; Altzoko
herria turistei harrera egiteko prestatu ala ez erabakitzea. Izan ere, honek herritarren eguneroko bizitzan aldaketa
suposatuko luke, herritarren iritzia jakin beharra zegoen, beraz, jarduera berri honen aurrean eta erabakiak hartzerako
Udalak partaidetza prozesua zabaldu zuen.
Lehenik eta behin, urte hasieran, Turismoa Bai edo Ez galdera planteatu zen eta baiezkoa gailendu zen. Aurrerago,
uztailean, Segoretxeko proiektuaren 1. fasea landu zen, bertan turistei harrera egiteko. Horrela, Udalak Segoretxe erosi
eta Handiaren ibilbidea eta interpretazio zentroa prestatu zituen eta Segoretxeko beheko solairua prestatu zuen turistak
hartzeko eta, bide batez, herritarren bilgune izateko.
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Denon artean ikuspegi zabalagoa dagoelako eta guztien laguntzarekin herriaren
gabeziak gehiago sumatzen dira. Parte-hartzea esaten dugunean ez da bakarrik
gure bileretan parte hartzea, baizik eta gure herrian jendeak baita ere ekimen
askotan parte hartzen du; batzordeak daude eta batzorde horietan gauza asko
erabakitzen ditugu.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Herri batzarrak egiten dira tarteka. Gai garrantzitsuak daudenean beti deitzen da herri batzar
batera, edozer gauza pasatzen bada zirkularrak pasatzen dira etxeetara... Demokrazia
ezarri zenetik partaidetza sustatzen da gure herrian.
Nik uste dut urteetan zehar bilakaera berdintsua izan dela. Generazio aldaketarekin
herriaren zati bat ez da etorriko, baina jendeak sartzen jarraitzen du, eta jendearen
partizipazioa normalean berdintsua da.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Jendeak gure asmoen berri izatea, beraiek parte-hartzaile izatea gure lan horretan
eta beren iritziak guk kontutan hartzeko, ez izatea gauza bat udalbatzan erabakiko
dena bakarrik baizik eta herritarren parte hartzearekin. Partaidetzak herria bildu
egiten du eta harremanak sustatu egiten dira.

LURDES MURUA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia
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Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Udalan sartu ginenean konturatu ginen zenbait kontuetan eskua sartu behar genuela
eta proiektu desberdinak pentsatzen hasi ginen. Aztertzen hasi ginenean, iruditu zitzaigun
Miguel Joaquinek herriaren aldetik aintzatespena behar zuela eta horrela hasi ginen
proiektuarekin.

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Uste dut aurreko legealdia ibilbide bat egiteko proiektu bat zegoela, eta horrekin jarraitu genuen. Hori jorratzerakoan, Koldo
Eizagirrerekin harremanetan jarri ginen eta bere ikerketari esker, lehen geneukan informazioa baino gehiago lortu genuen.
Ibilbideak eta panelak erabakitzen eta diseinatzen hasi ginen, parte-hartze prozesu baten bidez. Azkenean denen gustuko
lana atera zitzaigun. Urtero gonbidatzen dugu jendea kultur batzordean parte hartzeko.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Aurten ikerketa bat egiteko dirua eman digute eta herri partaidetza sustatu dugu. Inkesta batzuk banatu dira gure proiektutik
zer gustatu zaien eta zer ez jakiteko. Nahiko puntuazio altua jaso genuen, baina inkestetan ageri zen gabezi nagusia
turismorako bideratuta dauden baliabideak oso eskasak zirela.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Guk partaidetza sustatzen jarraituko dugu, jendearen parte-hartze aberasgarritik aparte, guretzat beste ikasgai bat delako.
Halere, badaude gauza batzuk hobetu behar ditugunak.
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AMEZKETA

AZALERA: 20,6 km2 | BIZTANLEAK: 939 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (5) AZ (2)

www.amezketa.eus
PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
JON BURGAÑA (Udal idazkari eta kontu-hartzailea)
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E3 EZINA EKINEZ EGITEKO PROIEKTUA
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
HEZKUNTZA

Guztira 40 (25 emakumezko, 15 gizonezko)

Amezketako Zumadi Eskolak, eskola inguruneak
egungo behar pedagogikoetara egokitzeko nahia
zuen. Eraikinak eta honen kokapenak sortzen dituen
eragozpenak
medio,
hainbat
erabileratarako
zuzendutako espazioak ez dira ongi aprobetxatzen
eta asko dira egunerokotasunean sortzen diren
erabilera arazoak. Eskolaren ustetan, ordea, bi
sarrerak, liburutegia eta laborategia dira eraldaketa
beharrik handienak dituztenak, eta horietan zentratu
zen E3 Ezina Ekinez Egiteko proiektua. Ikasleak eta
beraien egunerokotasuna ardatz, irakasleak eta Lehen
Hezkuntzako 5.- eta 6.mailako ikasleek parte hartu
zuten diseinu prozesuan, eta honela egituratu zen hiru
atal nagusitan:
1. Eraldatuko diren inguruneak ezagutu eta beraien
ikuspuntua jasotzeko, ikasleen prozesu parte-hartzailea.
2. Irakasleei eta gurasoei zuzendutako eskola-espazioen
inguruko formazioa eta prozesu parte-hartzailea.
3. E3 Proiektuaren bitartez jasotako emaitzak
aintzakotzat harturik, eta ikastolak definitutako
helburuei erantzunaz, kanpo espazioak eraldatzeko
ideia-proiektuaren garapena.

Amezketako Zumadi eskolak 3 espazio eraberritu nahi
zituen, HHko eraikinaren sarrera, LHko eraikinaren sarrera
eta Liburutegia eta alboko tailerra.

METODOLOGIA

E3 Ezina Ekinez Egiteko Proiektuak bi fase izan zituen: diseinu
fasea eta eraldaketa fasea. Diseinu faseari dagokionez,
“Design Thinking” metodologian oinarritu zen.
Bi talde nagusi bereizi ziren prozesu parte-hartzailean:
•

Irakasle-Gurasoak: Irakasle klaustro guztia (4 saio) ·
Ikasleak: LH 5. eta 6. mailako ikasle guztiak (2 saio)
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IKASLEAK
1. Saioa: diagnosia + sorkuntza
2. Saioa: sorkuntza + programazioa
Ikasleekin egindako saioetatik ateratako ondorioak:
Orokorrak
Barruko espazioetan ez dago ingurune ludikorik, ezta mugimendurako
elementurik ere. Haurrek txirristak, sokak, rokodromoak, etab. planteatzen
dituzte barne espazioetan.
Pelikulak ikusteko edo antzerkiak egiteko aretoa falta da. Lasai egoteko
txokoak falta dira (jarrita, etzanda...) Eskola espazioak ez dira goxoak,
hotzak eta ilunak dira. Ikus-entzunezko baliabideen erabilera txertatu nahi
da.
Material eta kolore goxoak, argiak eta alaiak nahi dira.
Ikasleek irisgarritasun arazoak identifikatzen dituzte, igogailu baten
beharra nabarmenduz.
Sarrera - Zirkulazio espazioak
Berokiak, motxilak eta behar ez ditugun gauzak pilatzeko erabiltzen da,
eta ezin da bertan gustora jolastu edo lagunekin egon.
Zarata handia egoten da.
Eserlekuak falta dira, egoteko espazio ere izan daitezen.
Liburutegia
Liburuak hartu eta uzteko bakarrik erabiltzen da. Liburutegian elementu
ezberdinak falta dira talde lanak egiteko, irakurtzen lasai egoteko,
goxotasunean berriketan egoteko, etab.
Laborategia
Esperimentuak egiteko erabiltzen da, eta ez dira bestelako
erabilerak kontsideratzen
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IRAKASLEAK
1. saioa - Arkitektura eta pedagogiaren arteko elkarrizketak
2. saioa - Eskola herri gisa: elkarbizitzarako espazioak
3. saioa - Adimen anitzak eta espazioa: ingurune artikulatuak eskola inklusiboan
4. saioa - Programazioa
Ikasleekin egindako saioetatik ateratako ondorioak:
Orokorrak
Gaur egungo eskola espazioak deskribatzerako orduan gehien erabiltzen
diren terminoak hotza, iluna, txikia, dira...
Irisgarritasun arazo garrantzitsuak nabarmentzen dira eskolak dituen
eraikin ezberdinetako espazio guztietara iristeko.
Natura horren gertu izanda, eskolan naturak duen presentzia eskasa dela
uste da.
Sarrera - Zirkulazio espazioak
Zirkulazio espazio funtzioa duten eremuak, biltegi funtzioa hartzen dute,
eta ez dira ongi aprobetxatzen. Modu berean, haurrak bertan pilatzen
dira, zarata handia egoten da eta kanpoko espazioetatik ikasgelarako
ibilbidea ez da modu pausatuan egiten.
Familiak eskolara gerturatzen direnean, ez dute itxaroteko lekurik, ez Haur
Hezkuntzako sarreran ez Lehen Hezkuntzako espazioen eraikinean.
Liburutegia
Liburutegi gisa erabiltzen den gelak, muga ugari planteatzen dizkio
bere erabilera egokiari (egoteko lekuak, lasai jarrita egoteko altzariak,
argitasuna...). Haur Hezkuntzako espazioetatik urrun geratzen da.
Laborategia
Argitasuna falta eta hezetasun giroa nabarmentzen dira. Aldi berean,
esperimentaziorako gune bakarra izanik, txikia geratzen da eskolaerabilerari begira. Modu berean, Haur Hezkuntzako ikasleekin bertara
iristeko arazoak ere aipatzen dira.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Parte-hartzeak herritarrekiko hurbiltasuna eskaintzen dizu eta hori oso garrantzitsua
da udalarentzako. Bestalde, udalaren erabakiak legitimatzeko eta sendotzeko balio
dute prozesu hauek. Herritarrek udalak egiten dituen gauza guztien berri dauka eta
beraien ekarpenak egiteko aukera dute. Parte-hartze prozesuek alde pedagogiko
bat dute ere. Herritarrei ondo azaldu behar zaie gauzak funtzionatzen duten.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Lehen udalak bere kabuz hartzen zituen erabakiak, era unilateral batean. Baina azken
urteetan bultzatzen ari diren parte-hartze prozesu hauei esker, herritarrekin batera
erabakitzen ditugu herrian egiten diren gauza guztiak.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Erabakiak partekatzea eta informazioa zabaltzea. Udalak hartu behar ditu erabakiak
hobeak izan daitezen, aberatsagoak, ezagutza handiagoarekin, … Hor batzuetan batzuei
iruditzen zaigu Udaletxetan dena dakigula, eta ez da horrela. Erabaki potoloetan herritarren
parte-hartzea garrantzitsua da.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Kasu batzuetan kanpotik datorkizu, edo legeak aginduta eta beste batzuetan udaletik
sortzen da hausnarketa eta horren ondoriozko ekimena. Eta hor inportantea izaten da
batzuetan irekia izatea, kanpotik datozen ekimenak, onak iruditzen zaizkigunak bultzatzea.

JON BURGAÑA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Idazkaria

Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Eskolaren kasuan, gurasoengandik parte-hartzea pixka bat mugatua izan zen. Baina uste
dut ondo planteatutako eskema bat izan zela parte-hartzearena; helburu zehatzekin,
ekintza zehatzekin, eta ondorio zehatzekin. Baina pixka bat hankamotz gelditu zen
gurasoen parte-hartzea.
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Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Neurri batean esango genuke helburuak bete ditugula. Konturatu gara gure eskola zaharkituta gelditu dela, espazio
aldetik, pedagogikoki eta azpiegitura bera. Hala ere, lan gogorra egiten jarraituko dugu.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Egon naizen bileretan beharrezkoa ikusi dut kanpokoen laguntza zenbait gai aurrera eramateko; horretan adituak diren
pertsonen laguntza. Udaletxean ere lanez gainezka gaude eta besteen laguntza oso positiboa da guretzako.
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ANOETA

AZALERA: 4,1 km2 | BIZTANLEAK: 2.034 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (5) EAJ-PNV (4)

www.anoeta.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
PELLO ESTANGA (Alkatea)
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JAIAK BERDINTASUN IKUSPEGITIK: SENTSIBILIZATZEN, GUZTIONTZAKO JAIAK
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 14 (11 emakumezko, 3 gizonezko)
Anoetako Udalak, herriko eragile ezberdinekin lankidetzan
jaiak genero ikuspegitik aztertzea inportantea dela
barneratzeari garrantzitsu deritzo eta, horregatik,abiarazi
zuen prozesu hau. Udalak helburu zuen, jaien eduki
sinbolikoak eta horiek genero ereduekin duten
harremana aztertzea, maskulinitate eta feminitate
tradizionala erreproduzitzeko existitzen diren elementuak
identifikatu eta jaietan beharrezkoak diren baloratzea
eta emakumeen parte-hartzea laguntzen duten
elementuen identifikazioan hastea.

GAIA:
BERDINTASUNA
Lehenengo saioa

Jaien antolakuntzan eta ekintzetan emakumeen eta
gizonen protagonismoa ikusi, herriko jaietan ematen
diren genero indarkeri egoerak ezagutu eta aztertu eta
herriko jaietan genero indarkeria bultzatu dezaketen
elementuez pentsatu nahi zuen halaber.

Lehenbiziko saio honetan 15 lagunek parte hartu zuten,
11 emakumek eta 4 gizonek, guztiak jaiekin harremana
duten eragileak.

Bestalde, herritarrentzat desiragarria den jai ereduaren
inguruko hausnarketan ere hasi nahi zuen, baita
herritarrekin batera jai berdinzaleen aldeko ikuspegia
bultzatuko dituzten ekintzak proposatzen eta identifikatzen.
Jaiak berdinzaleak diren edo ez aztertzeko beharrezkoak
diren gakoak eta tresnak herritarrei eskaini eta haien esku
utzi nahi zituen eta herritarrak, teknikariak, politikoak eta
jai batzordeetako eragileak berdintasunaren beharraz
formatu eta kontzientziatu nahi zituen.

Saioak 2 ordu iraun zituen. Prozesuaren aurkezpena
egin ondoren, gai zerrenda azaldu eta partaideen
aurkezpentxo bat egin. Ondoren, jaien inguruko
hausnarketa teorikoa egin. Lehenbiziko saio honek
hitzaldi-elkarrizketaldi formatua izan zuen. Lehenbiziko
saio honen helburu nagusiak jaiak genero ikuspegitik
analizatzeko nozioak eskaintzea izan zen, hau da, jaiak
genero ikuspegitik hitz egiten dugunean zertaz ari garen
azaldu zen, baita ematen diren ezberdintasunen gakoak
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ulertzeko azalpenak eskaini ere. Horretaz gain, bide
honetatik sentsibilizatzea nahi izan zen. Bestalde saio
honetan ere, Anoetako jaiak etnografiatzeko FE(minis)
tometroa banatu eta azaldu zen, baita parte hartu zuten
pertsona guztien konpromisoa eskatu ere.
Saioa bukatzeko, balorazio erronda bat egin zen partehartzaile guztiekin. Saioa edari batekin konparatzeko
eskatu zitzaien, baita zergatik edari horrekin konparatzen
zuten ere. Orokorrean gaiarekin ilusioa eta gogoa agertu
zuten, batzuentzat ez zen gai berria eta zegoen jakinduri
maila sumatu da. Horretaz gain, gehienek interesa eta
lantzeko gogoa agertu zuten beren balorazioetan.
Bigarren saioa
Bigarren saio honetan 8 lagunek parte hartu zuten,
6 emakumek eta 2 gizonek, gehienak aurreko saioan
parte hartutakoak.
Bigarren saio honetan 3 ariketa egitea aurreikusi bazen
ere,saioko kideen parte-hartze handia zela eta ariketa
bakarra burutu ahal izan zen, FE(minis)tometroen
hausnarketa, analisi indibiduala eta kolektiboa. Ariketa
honek honakoa zuen helburu:
• Jaietako etnografien analisi indibidual eta
kolektiboa egitea.
• Zein gai diren kezkagarrienak identifikatzea.
• Praktika onak eta errepikatu daitezkeenak
identifikatzea.
• Okerrera joateko ezaugarriak dituzten jarduerak
edo ezaugarriak identifikatzea baita hobera
joateko aukerak dituzten ezaugarriak edo
jarduerak identifikatzea.
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•
•

Anoetako jaiak berdinzaleak izateko dituzten
aukerak eta ezaugarrien inguruan hausnartzea.
Egon daitezken zalantzak eta kezkak partekatzea.

Parte hartzaileen konpromiso maila oso altua izan zen eta
jaietako 30 ekintza etnografiatu ziren. Etnografiatutako
ekintza guztiak paretan jarri ziren eta parte hartzaile
guztiei banan banan irakurtzea eskatu zitzaien.
Ariketaren helburua denek egindako lana ezagutzea
eta jaso zenaren argazki orokor bat izatea zen.
Bestalde, ideien arbela bat ere jarri zen, honen helburua
sortzen ziren ideiak jasotzea izanik. Hau da, Fe(minis)
tometroak irakurtzen zituzten bitartean hobetzeko ideiak,
irizpideak… identifikatu ezkero bertan jasotzea eskatu
zen, etorkizuneko saioetan bertan ateratako ideiak…
berreskuratu ahal izateko.

Hirugarren saioa

Laugarren saioa

Hirugarren
saio
honetan 8 lagunek
parte hartu zuten,
7 emakumek eta
gizonek.
Aurreko
saioetan
bezala
ordezkari
aniztasun
handia bildu zen.
Saioa
abiatzeko
aurreko
saioetan
zehar hitz egin zena
eta hausnartu zena
taldera berriz ekarri
zen. Ariketa hau ez
zuen dinamizatzaileak egin baizik eta taldearen partehartzearekin egin zen.

Laugarren saio honetan 10 lagunek parte hartu zuten, 8
emakumek eta 2 gizonek. Talde honetan, aurrekoetan
bezala, udal ordezkari politikoez eta teknikoez gain,
jaiekin lotura duten herri eragile ezberdinek parte hartu
zuten. 10 lagun horietatik 9k prozesu guztian parte hartu
zuten.
Saio honek hiru helburu nagusi zituen:
1. Aurreko saioan adostutako irizpideak berrikustea eta
sendotzea.
2. Irizpide gehiago identifikatzea eta adostea.
3. Irizpideak neurtzeko neurgailuak identifikatzea.
Lehenengo bi helburuak bete ziren, hirugarrena aldiz ez
denbora faltagatik.

Hala ere, saio honen helburu nagusia Anoetako jaiak
berdinzaleagoak izateko irizpideak identifikatzea zen.
Horretarako parte hartzaile guztiei honakoa galdetu
zitzaien: Zer gustatzen zaizu Anoetako jaietatik? eta
zer ez?
Bakoitzak post it banan bururatzen zitzaien erantzuna
jasotzen joan zen. Post it bakoitza zirkulu handi bat
zuen papelografo batean jaso zen, zehazki zirkuluaren
kanpoaldean itsasten joan ziren. Lan indibidual hau
amaitu zutenean denen artean zeuden idei guztiak
irakurri genituen eta bide batez, irizpideak bihurtzeko
ideiak identifikatu eta eztabaidatu zituzten, azkenean
kontsentsuaren bitartez irizpideak sortu zituzten eta
zirkuluaren barrualdean itsatsi ziren.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Nire ustez, garrantzitsuena parte-hartzea sustatzea da, horren bidez herritarrek
zertan ari garen jakin dezaketelako. Jendea oraindik ez dago ohituta parte-hartze
prozesuetara eta nahiz eta gu saiatu, jendeari hurbiltzea kostatu egiten zaio.
Orokorrean gai konkretuak lantzerakoan, aurrekontutan edo beste gai batzuetan,
ez da jende asko hurbiltzen.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Gu 2011an sartu ginen eta harrezkero hartu diren erabaki guztiak batzar baten bitartez izan
dira. Nahiz eta guk ideia batzuk argi eduki, batzarren bitartez eta herritarrekin batera hartu
ditugu erabakiak.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Alde batetik, erabakiak hartzerakoan babesa ematen dizulako eta indarrarekin
hartzen dituzu erabakiak. Bestetik, guztion artean adostutako gauza bat onartzea
eta sustatzea bilatzen dugu.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Farapi enpresarekin jarri ginen harremanetan eta gauzak dinamizatzea, herritarrak
biltzea eta herriaren parte direla sentiaraztea nahi genuen. Gure hasierako helburua
zen ahal den jende guztia parte-haraztea eta haiek gustura egotea.

PELLO ESTANGA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Alkatea
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Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Ez ziren zailtasunik egon. Enpresak berak diseinatu eta dinamizatu zuen partehartze prozesu guztia. Bileretan egon nintzen eta esan dezaket jendea bileretatik
oso gustura atera zela.

Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Oso gustura geratu ginen lortutako emaitzekin. Herriko eragile askok parte hartu zuten eta jende asko etorri zen.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Pertsonalki, ni gustura sentitzen naizela. Udaletxe honetan gertatzen diren gauzak eta gai desberdinak herritarrekin
konpartitzea asko laguntzen digu. Bestalde, konturatu naiz jendea alferkeriarekin datorrela parte-hartzera, baina etortzen
direnean oso gustura ateratzen dira.
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BALIARRAIN

AZALERA: 2,8 km2 | BIZTANLEAK: 137 | UDALBATZAREN OSAERA: Herritarrak (5)

www.baliarrain.eus
PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
OLATZ IRIARTE (Alkatea)
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BALIARRAINGO PARTAIDETZA
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
HONDAKINAK

Guztira 31 (14 emakumezko, 17 gizonezko)

Hondakinen kudeaketaren ardura sortzen duenarena
dela eta hondakin horiek ingurumenari ahal den kalte
gutxiena eraginez kudeatzea da garrantzitsua dela
ikusaraztea izan zuen prozesu honek helburu nagusi.
Baina helburu zehatz batzuk ere izan zituen:

Honelako lanetan haserreak sortzeko beldurra bazegoen
ere ez da horrelakorik nabarmendu , nahiz eta puntualki
haserreren bat izan dela ikusi den.
Esan bezala, helburuetako bat, Baliarraingo Udalak
ordaintzen zuen zerbitzuaren kostu gutxitzea izan zen,
eta hori ere lortu zen. Prozesu honi esker. honakoa lortu
dela esan daiteke:

•

Egunerokotasunean, kontsumoan arreta hartzea
hondakin gutxiago sortzeko.

•

Hondakina sortu ondoren , berrerabiltzeko aukerez
konturatzea, eta berrerabili ezin dena, Udalak
eskaintzen duen aukeraren arabera ondo sailkatzea.

•

Herritarrak hondakinen inguruan janztea

•

Udalari kostua gutxitzea

•

Landa eremuetako lorategi eta eremu berdeetan
sortzen diren hondakinak ere dagokion modua
tratatzen ikastea.

•

Elkarren artean sortzen diren zalantzak lasaitasunez
argitzea eta elkarri laguntzea

•

Eta azkenik, udalak zerbitzuagatik ordaintzen
duenaren zenbatekoa gutxitu eta aurreztea.

2017an hondakinen trataera alorrean egin den lana
oso positiboa izan da. Herritarrek beren hondakinen
kudeaketan ardura hartu zuten eta baita laguntza
eskaini ere. Kudeaketa desegokia egin denean ere
arreta jarri da eta desegoki egin duenari jakinarazi
egin zaio.

Aurreikuspenak, beraz, oso ondo bete dira, prozesua
beldur pixka batekin abiatu bazen ere, asko lortu da.
Elkarren artean gai honen inguruan hitz egiteko eta
zalantzak argitzeko beldurrak usatu dira.
Asistentzia ere ona izan da. Lanik handiena banakakoa
eta zuzena izan da, izan ere, horrelako herri txikietan,
herritarrengana hurbiltzea ezinbestekoa da, beraiek
inguratzea zailagoa egiten baita. Baina, ondoren,
herritarrek asko eskertzen dute .
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Korporazioak egiten duen ekintza horretako babesa, eta Baliarraingo kasuan, korporazioaren
eta herritarren artean distantzia handia dago. Eta hori asko sakondu behar dugun gai bat
da.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Baliarrainen parte-hartzea oso ona izan da azken hamar urteak arte; parte-hartze naturala,
lasaia, distantzia gabekoa administrazioarekin. Baina azken hamar urte hauetan, pixka bat
korapilatsuago dago. Nahitaezkoa da parte-hartze hau indartzea posturak gerturatzeko.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Helburua da, udalak egiten dituen ekitaldi guzti horiek babesa sentitzeko. Udalak ezin du
eskaera bakarrik egin, herritarrek ere parte hartu behar dute, puntu bakoitzean zer egin
behar den adieraziz. Herritarrek parte hartzen duten heinean, denoi gauzak ondo joaten
zaizkigu.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Aurtengo helburu zehatza hondakinekin zegoen egoera zuzentzea zen; eta gaizki
egiten zuten horiei azaltzea nola egin behar duten.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?

NEKANE LOPETEGI

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Idazkaria

Batzorde horretan, udalaz gain, oso serio ibili diren hiru herritar egon dira. Hiru
herritarrek etxez etxe ibili dira galdetzen arazoa zein zen ikusteko. Horren diagnostikoa
egin dute eta ondoren, konpontzeko, jarraibide batzuk markatu dituzte. Udalak,
batzorde horrek esandako erabakiak hartu ditu eta horren arabera jarraitu da.
Orokorrean ez ditugu zailtasunik izan...
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Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Parte-hartzea oso ona izan da. Gure helburua hondakinen kopurua jaistea eta jendeak sailkapena ondo egitea
zen, eta sei hilabetetan hori lortu da. Herritarrei jakinarazi zaie, orain daukagun kostua lehen baino askoz txikiagoa
dela.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Nire ustez, jendeak errazago parte hartzeko, gai zehatzetan zentratzea oso garrantzitsua da.

TOLOSALDEA BALIARRAIN | 171

ORENDAIN

AZALERA: 6,4 km2 | BIZTANLEAK: 218 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (5)

www.orendain.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
GORKA EGIA (Alkatea)
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AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 25 (14 emakumezko, 11 gizonezko)
Orendaingo Udalak, azken urteotan, aurrekontuak
prestatzeko herritarren parte-hartzea eskatzea ohitura
bilakatu du. Parte-hartze horrek helburu ditu, herriko
erabakietan gizartearen parte-hartzea bilatzeaz gain,
Udalak kudeaketaren gardentasun irizpideak betetzea,
norbanakoen gizarte ardurak sustatzea eta Udaleko
funtzionamendua herritarrei gerturatzea. Parte-hartze
prozesu honek hiru fase izan zituen: Galdetegiaren
fasea, hausnarketa fasea eta Urteko Herri Batzarra.
Galdetegi fasea
Etxez etxe, 16 urtetik gorako herritar guztiei galdetegi
bana banatu zitzaien, bakoitzak aurrez onartutako
proposamenetatik 5 lehenetsi zitzaten, Horretaz gain,
aurreko urteko galdetegian jasotako proposamenak
herritarren %50eko babesa jasotzen ote zuten neurtu
zen, hau da, ia aurrera jarraitzea nahi zuten edo ez.
Proposamen berriak egiteko aukera ere ematen zuen
galdetegiak eta auzolanean egin zitezkeen ekintzen
proposamenak idazteko aukera ere bazuten. Galdetegia
bera ebaluatu eta hobekuntzak aurkezteko aukera ere
eskaintzen zuen eta Udalean urte horretan egindako
lana ebaluatu eta Udala egiten ari denari buruzko iritzia
idazteko tarte bat ere bazuten. Galdetegiaren fase
honek, parte-hartze maila oso altua izan zuen, aurreko
urteetan gertatu den bezala, %85etik gorakoa.

GAIA:
AURREKONTUAK
Hausnarketa saioa
Hausnarketa
saioan,
herritarrek
egin
zituzten
proposamen berri guztiak ikusi ziren, horietatik aurrera
zein proposamenek jarrai zezaketen eta zein (udal
eskumenekoak ez izateagatik, edota legezkoak ez
izateagatik…) geratzen ziren kanpo erabaki zen. Horretaz
gain, herrian aurrera ateratzen ari ziren proiektuen
inguruko eta herriaren martxa orokorrari buruzko
hausnarketa ere egin zen. Hausnarketa fasea egiten zen
lehen urtea izanik, parte-hartzea oso baxua izan zen,
beraz, hurrengo urteetarako, fase honi indar gehiago
eman beharko zaiola uste du Udalak.
Urteko Herri Batzarra
Urteko Herri Batzarrean, hasteko, aurreko urteko diru
kontuen berri eman zen. Ondoren, hurrengo urteko
aurrekontuak aurkeztu eta
galdetegian jasotako
emaitzak plazaratu ziren. Herritarrengandik jasotako
zein proposamen aurrera atera ziren, zein zeuden
gauzatze bidean eta datorren urtean zeri eusteko
asmoa zegoen ere azaldu zen. Azkenik, hurrengo urteko
auzolana aukeratu eta auzolan horretan parte hartuko
zuten herritarren konpromisoa jaso zen. Herri Batzarrean,
40 pertsona inguruk parte hartu zuten eta bizikidetza
unitateen erdiak izan zuten ordezkaritza.
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Esango nuke zehar-lerroko gai bat dela parte-hartzea, angelu asko dituelako. Herriko
ekintzak erabakitzen, udaletxeko erabakiak hartzen, aurrekontuen inbertsio atalean
laguntzen erabakitzen, proiektu txikiak aurrera ateratzen saiatzen etab. Niretzako partehartzea da hondorik ez duen zaku bat eta zortzi urte hauetan gehien irakatsi didan alorra
izan da. Udaletxea ez da nire etxea, herritarren etxea baizik. Parte-hartzea udaletxean
txertatuta egon behar duen prozesu zeharkakoa da eta ezinbestekoa iruditzen zait.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Parte-hartzea, era batera edo bestera, betidanik egon da. Azkeneko zortzi urteetan
saiatu gara parte-hartzeko moduetan, metodologietan eta prozesuetan nolabaiteko
hobekuntzak ezartzen. Herritarra bilera batean egotetik, udaletxeko erabakien erdigunean
egotera pasatzea; demokrazia zuzenerako pauso berri batzuk ematen.
Denetik egin dugu, baina urtean behin aurrekontuen inbertsio atala erabakitzeko partehartze prozesu bat sortzen dugu eta bertan herritarrek erabakitzen dute proposatutako
proiektuen lehentasuna eta zer egin behar den. Balioetan oinarritutako proposamenak ere
jasotzen ditugu. Gure ustez proposamenak ez dira bakarrik diruarekin egin daitekeenak:
norbait laguntzea edo truke bat egitea ere oso proposamen egokiak dira.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?

GORKA EGIA

Parte hartze prozesuaren
arduraduna. Alkatea

Alde batetik aurrekontuen inbertsio atala erabakien arabera zehaztea eta bestelako
erabakiak herritarrekin egitea era garden batean. Eta helburu nagusia da beste era bateko
herri antolamendua izatea eta komunitate izaera sustatzea. Orendainen bizi zarenez,
herritar bezala, zure ardura da erabakietan eta auzolanetan parte-hartzea.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Helburu nagusia da beste era bateko gizarte batean bizitzea eta guk urrats txiki
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bat eman dugu. Funtzionatzeko modu honek, hobekuntzak behar ditu eta gizarteak aldatzen de heinean honek
bilakaera bat eskatuko du.
Maila pertsonalago batean, nire burua babesteko helburua bazuen. Erabaki bat hartzen denean eta
bukatzerakoan, norbait esaten badu egin dena ez zaiola gustatzen, adierazi behar diot erabakia herriarena izan
dela; nahiz eta egindakoa ondo edo gaizki atera.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Ezinbestekoa da diseinua, betiko formatuetatik atera nahi badugu. Foru Aldunditik ahalegin handia egin zen parte-hartzea
herri maila sustatzeko eta aukera paregabea izan genuen enpresa espezializatuekin gure neurritara egokitzen zen plan bat
diseinatzeko. Zailtasun handiena da herritarren parte-hartzeko gogoa sustatzea. Gizarteak herriaren parte ez izateko joera
handia dauka eta asko nabaritzen da parte-hartze prozesuak egiterakoan. Herritarrok beti esaten dugu parte-hartzea oso
garrantzitsua dela baina gero ezin dugu horrelako prozesuetan parte hartu oso okupatuta gaudelako.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Nire ustez Orendainen egin den prozesurik interesgarriena hau izan da eta orokorrean guk espero genuena baino gehiago
lortu dugu. Prozesuko hiru faseak arrakasta maila ezberdinak izan dituzte. Lehenengo fasea, guretzako oso arrakastatsua
izan da, partaidetza handia lortu dugulako eta esan dezakegu herri osoa parte hartu zuela. Bigarrenean aldiz, nahiko
partaidetza gutxi izan genuen eta niretzako emaitza kaxkarra izan zen. Eta hirugarrenean lortu nahi dugu behintzat herriko
etxe bakoitzetik pertsona bat etortzea. Halere, oso pozik gaude atera ditugun emaitzekin eta gure helburuak bete dira.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Maila pertsonalean, azken zortzi urteetan gehien irakatsi didan prozesua izan da eta ikasgaia asko atera ditugu. Guretzako
prozesua bera izan da ikasgai bat. Herritar bezala, zer puntutaraino ditugun eskubideak eta zer puntutaraino ditugun
ardurak. Jendeak eskubideak ondo ezagutzen ditu eta ardurak aldiz, alde batera uzten ditu. Erakunde edo herri batek ez
du ondo funtzionatzen bakarrik eskubideetan oinarritzen bada eta ardurak ahazten baditu.
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PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
ENEKO MAIOZ (Alkatea) eta
BEÑAT BERGARA (Dinamizatzailea)
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HAINBAT PROZESU PARTE-HARTZAILE
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 60 (30 emakumezko, 30 gizonezko)

GAIA:
PARTE-HARTZEA

Orexako Udalak esperientzia luzea du parte-hartzeari
dagokionean eta 2017an zenbait prozesu abiatu zituen,
helburu desberdinekin. Batetik, herri batzarrak modu
parte-hartzailean egitea eta dinamika ezberdinak
garatzea, bestetik, mendi ibilbideen diseinua egitea
eta fisikoki gauzatzea, baita Orexako komunikazio plana
egitea eta herriko marka sortzea nortasun irudi modura
eta, azkenik, Orexa bizirik kultur elkartea sortzea eta
martxan jartzea.
Orexan duten parte-hartze esperientzia luzeak asko
lagundu zien, izan ere, helburu oso zehatzak ezarri
zituzten eta herritarrek asko eskertu zuten zehaztasun
hori. Emaitzak oso egoki bete zirela uste du Udalak,
izan ere, parte-hartzearen ondorioz egin beharreko lan
zehatzak egikaritu dira eta parte hartu zutenek ikusteko
moduan daude.
Herri batzarrak modu parte-hartzailean egin ziren eta dinamika ezberdinen bidez bizitasunean
asko irabazi zuten.
Mendi ibilbideen diseinua egin zen, hiru zailtasun maila ezberdinekin eta fisikoki ibilbidea
markatzeko lanetan dabil Udala.
Orexako komunikazio plana ere egin zen eta herritarrei aurkeztu zitzaien. Herriko nortasuna
marka bihurtu da barne identifikazioan lagundu eta kanpora begirako irudia indartzeko asmoz.
Azkenik, Orexa bizirik kultur elkartea sortu zen, herriko ekintza kultural guztiak modu koordinatu
eta parte-hartzailean aurrera eramateko.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Orexa, udalbatza irekia bezala funtzionatzen zuen 2011 urtera arte. 2011tik aurrera 100
biztanle baino gehiago ginenez, legez bost zinegotzi hautatu behar izan genituen, baina
parte-hartze prozesu baten bidez erabaki genuen lehengo modura lan egiten jarraitzea.
Hau da, nahiz eta legez bost zinegotzi egon, erabakiak herri batzarretan egiten jarraituko
genuela adostu genuen. Urte hauetan saiatu gara parte-hartze prozesuetan sinesten eta
gutxika hobetzen joan. Herriko plan orokorra egin genuen eta bertan herritarrek parte hartu
zuten Orexaren etorkizuna nolako izango zen erabakitzeko. Bestalde, beste prozesu baten
bitartez, herriko kultur elkartea sortu genuen herriko festez eta kulturarekin zerikusia duten
ekintzez arduratzeko.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Udaletxean gaudenentzat eta herriarentzako, parte-hartzea eta honi lotuta dagoen
kultura altxor bat da. Orain arte horrelako dinamikak herri mailako ohitura bat zen eta orain
buelta bat ematea lortu dugu eta parte-hartzea herriaren nortasuna bezala ikusten da;
eta horretaz oso harro gaude.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Bigarren zati honetan saiatu gara gaietan gehiago sakontzen herri nortasun hori eraikitzeko.
Orexa Bizirik proiektua martxan jarri genuen eta bertan saiatu ginen klabe horietan
sakontzea. Egiten ditugun bileretan, Orexa Bizirik-en barruan dauden proiektuei buruz hitz
egiten dugu eta nola garatzen ari diren ikusten dugu.

ENEKO MAIOZ

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Alkatea
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Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Orexa bezalako herrietan, denbora eta errekurtso falta dira zailtasunik handienak. Enpresa
batekin lan egin genuen, batez ere diru-laguntzak kudeatzen laguntzeko eta partehartzean sakontzeko. Inbertsio handia izan arren, oso lagungarria izan da pertsona bat

kontratatua izatea parte-hartzea bultzatzeko. Orokorrean zailtasunak izan ditugu baina asko ikasten da hauetatik.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Orokorrean oso ondo joan da dena. Emaitzak oso onak izan dira, baina benetan azpimarratzekoa da, herritarrek, gaiak,
bereak egin dituztela. Nahiz eta zenbait gai zailak izan, jendeak parte hartu du eta ahal zuten neurrian lagundu zuten.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Partaidetzak jarraipen eta konstantzia bat eskatzen du eta urtero geure buruari erronka bat jarri behar diogu. Aldundiaren
diru-laguntzak babesa ematen dizu eta jarraipen hori lortzea errazagoa da. Bestalde, gauza orokorretara joan beharrean,
gauza zehatzetara jo behar dugula uste dut eta epe mugatu batean.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Ondorio orokor bezala aipatuko nuke jarraikortasunak eman dituen emaitzak. Egin diren ekintzen gainetik, parte-hartzeko
kultura bat sakondu da eta parte-hartzea gure egunerokotasunean sartu dugu.
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Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa eta
Zumaia
Getaria

Orio
Zarautz

Zumaia
Aizarnazabal
Zestoa
Aia
Errezil
Beizama
Azkoitia
HERRIAK
11

Azpeitia

BIZTANLEAK
75.751 (gipuzkoarren %10,51)
AZALERA
327,2 km2 (Gipuzkoaren %16,5)
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E

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

AZALERA: 69,4 km2 | BIZTANLEAK: 14.786 | UDALBATZAREN OSAERA: EH Bildu (10) EAJ-PNV (7)

www.azpeitia.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
ESTITXU ELDUAIEN (Arloko zinegotzia)
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BETHARRAM ERAIKINAREN FATXADA AUKERATZEKO GALDEKETA
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
HEZKUNTZA

Guztira 849

Azpeitiko Udalak helburu du Azpeitiaren etorkizunerako, udal gobernuak
duen bide orria, herritarrekin konpartitzea eta osatzea, elkarlanean
garatzeko antolaketa eta oinarriak sendotuz. Bide horretan, herritarren
beharrei erantzungo dien hirigunea osatu nahi du eta hortxe kokatzen
da, hain zuzen ere, prozesu hau. Betharram eraikinaren kanpoko itxura
erabakitzeko galdeketa abian jarri zuten Azpeitiko Udalak eta Iraurgi
Ikastetxeak. Bertan, 16 urtetik gorako herritarrek botoa emateko aukera
izan zuten Internet bidez, nahiz aurrez aurre.
Betharram eraikina eraldatzeko obrak zenbait hilabete aurretik hasi ziren, eta azken txanparako bidean, Azpeitiko Udalak
eta Iraurgi Ikastetxeak, fatxada nolakoa izango zen herritarrek erabakitzea adostu zuten. Eraikinaren handitasun eta
kokapenagatik, herritarrek azken itxuraren inguruan izan zezaketen kezka medio jarri zen galdeketa abian, izan ere, herri
erdi-erdian dago, Alde Zaharretik Sanjuandegi auzora bidean guztiek ikusteko modukoan eta oso eraikin handia da.
Herritarrek zer esana zutelakoan aukera polita ikusi zuen Udalak galdeketa egiteko.
Proposatzen ziren hiru aukeretan, berdea eta urdina aukeratu zuten herritarrek.
Aukera irabazleak 512 boto jaso zituen, laranjak 187 eta koloretakoak 150.
Beraz, alde nabarmenarekin izan zen herritarren gustukoena bi koloreduna.
Galdeketak teknologia berrien bidez egiteko tresna edo aplikazioa sortu
zuen Udalak. Teknologia berrien bidez asko errazten da galdeketak egiteko
aukera, eta aplikazio hori abian jarrita, aurrerantzean herritarren iritzia jasotzeko
bidea erraztu duela uste du Udalak. Internet bidez hiru pauso errazetan botoa
emateko aukera ematen du aplikazioak. Tresna positiboa dela uste du Udalak,
izan ere, 849 lagunek eman zuten botoa. beraz, Botoa emateko bidea erraztu
du Udalak, baita aurrera begira ere. Aplikazio berri honen bidez egin zen lehen
galdeketa izan zen Betharrametakoa, baina ez da azkena izango.
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Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Uste dutelako udala herrigintzako instrumentu inportantea dela eta herritarrek aukera eduki
behar dute proiektuetan erabakitzeko, proiektua beraiena eginez.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Uste dut Azpeitian 2007an hasi zela, gobernu aldaketa eman zenean; baina ziurrenik
lehenago egin izan direla parte-hartze ariketak. Geroztik uste dut sakontzen joan garela
eta herritarrak ohitu egin dira lan egiteko modu berri hauetara.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Herritarrak parte hartzeko eta iritzia emateko. Iruditzen zaigu xehetasun txikietatik, hau da,
auzo batean zerbait egin behar bada bertako bizilagunei galdetzea planoen inguruan.
Hainbat arlotan ibilbide desberdinak jorratu ditugu.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Helburu nagusia izan zen teknologia berriak uztartzeko ahaleginak egitea, hau da, herritarrei
geroz eta erraztasun gehiago emateko; behar erreal bati erantzuna emateko.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?

JOSU LABAKA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia

Herritarren iritzia kontutan hartzea erabaki zen eta erabaki zen tresna sortu behar zela eta
zabaldu baita ere. Jokatu genuen eraikinaren erabiltzaileen inplikazioarekin baita ere,
ikastetxe bat baitzen eta beraiekin batera deialdi batzuk egin eta zabaldu egin ziren.
Zailtasun apartekorik ez dugu bilatu.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero
bezalakoak izan al dira?
Helburua kualitatiboak bete direla uste dut. Teknologia berrien erabilerarekin sakontzeko
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aukera gehiago izan dugu eta beste galdeketa bat egingo balitz, tresna hau txertatuta joango litzateke. Uste dut balorazio
positiboa egin behar dugula.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Oro har, atera dugun ondorio nagusia da herritarrak beraien beharrekin bat datozen prozesuetan erantzun egiten dutela.
Guk udaletxetik askotan gure beharretatik planteatzen dugu dena eta saiatu behar gara alderantziz egiten. Garrantzitsua da
erabiltzaileak parte-hartze prozesuen parte sentitzea eta teknologia berriak erabiltzen hasi behar ditugula administrazioan.
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PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
NIKANOR LERTXUNDI (Alkatea) eta
IBON GEREKA (Parte-hartze zinegotzia)
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ESPAZIO PUBLIKOAN ERABILERA PRIBATURAKO ELEMENTU HIGIKORRAK
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 118 (61 emakumezko, 57 gizonezko)
GETARIAKO JABETZA ETA ERABILERA PUBLIKOKO LURZORUAK
NOLA OKUPATU ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA modu
parte-hartzailean egiteko abiatu zuen prozesu hau
Getariako Udalak.
Udalak, gai honekin herrian suertatu zitezkeen gatazka
egoerak ahalik eta gehien leuntzeko, guztiok adostutako
ordenantza egin nahi izan zuen, inplikatutako alde guztiei
entzunez, guztien ekarpenak jasoz eta jarrerak hurbilduz.
Getariako herrirako terraza eta antzerakoen erabilera
arautuko zuen udal ordenantza inplikatutako alde
guztiekin osatzeari ekin zion, beraz, Udalak: ostalariak,
merkatariak eta bizilagunak.
Eremu publikoan erabilera pribaturako (taberna, jatetxe
eta denda) elementu higikorrak arautzeko ordenantza
zehazteko prozesua 3 bilera irekietan oinarritu zen
(aurreneko saioak sektoreka egin ziren -komertzioa,
ostalaritza eta herritarrak- eta azken bi saioak bateratua).
Lehen saioan egoeraren diagnosia egin zen eta
hurrengo bietan ordenantzaren edukiak landu ziren.
Ordenantza bera lantzea zen helburua eta %100ean
lortu zen. Gainera onespen zabalarekin egin nahi zen
gai korapilatsua dela aurreikus zitekeelako eta adostasun
zabala lortu zen. Parte-hartzea altua izan zen, 30
pertsonatik gora saio bakoitzean, eta, interes kontrajarriak

GAIA:
ORDENANTZAK
egon ziren arren, giroa errespetuzkoa izan zen uneoro,
eta ekarpen baliotsuak egin zituzten herritarrek, azken
emaitzan isla izan dutenak.
Lehen saioak
Lehen saioak, esan bezala, sektoreka egin ziren,
ordutegiengatik eta egoerengatik. Saio horietan,
egoeraren diagnostikoa egin zen, hau da, zeuden
arazoak eta aurreikus zitezkeenak aztertu ziren. Bertan
adostasunak eta desadostasunak landu ziren.
Bigarren saioa
Bigarren saioan, diagnostikotik jasotako gaiak ordenantza
izango zenaren kapituluetara eraman ziren eta edukiak
landu ziren, taldeka, txanda errotatibotan, denek atal
guztiak landu ahal izateko.
Hirugarren saioa
Udalak landutako proposamena aurkeztu zien herritarrei
saio honetan eta herritarrek oniritzia eta balidazioa eman
zioten egoki ikusten ziren txertaketak eginez.
Tartean, talde eragileak prozesuaren pilotajea egin zuen
(bileretako materiala landu eta hurrengo saioak prestatu)
eta prestaketa bilerak egiteaz gain, kontraste saioak ere
egin ziren arlo desberdinetako adituekin.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Herritarrei ikustarazteko udaletxea ez dela bakarrik 4 urtetan behin bozkatzea, baizik
eta egunerokotasunean hartzen diren erabakiak beraiengan inplikazio zuzena dutela
erakustea, eta hein horretan, beraiek erabaki horietan esku-hartzeko aukera dutela.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Parte-hartze prozesuak hasi ziren orain dela 7 urte. Orain bigarren legealdian gaude
eta hasiera batean, gobernura iritsi ginenean, ez ziren parte-hartze prozesuak egiten.
Aurrenengo urtean, aurrekontuekin lotutako proposamenak jasotzeko, guk moldatutako
parte-hartze prozesu bat abiatu genuen. Pasatako legealdian, horretan bakarrik aritu
ginen; jendeak aurrekontuekin lotutako proposamenak bilduz.
Legealdi honetan, salto kuantitatibo eta kualitatiboa nabarmena izan da eta partehartze prozesuak normalizatu ditugu. Kanpoko enpresen laguntza izaten dugu teknikoki,
parte-hartze prozesuak ahal den txukun eta modu profesionalean egiteko. Bestalde,
kuantitatiboki, aurrekontuak gauzatzeaz gain, ordenantzak ere sortu ditugu.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Orain arte, parte-hartzeko prozedura edo ohiturak ez dira landu herritarren artean, eta
aurreko helburuak lortu nahi baditugu, herritarren artean ohitura horiek sustatzea eta
batez ere parte-hartzearen ondorioz hartutako erabakiak gauzatzen direla erakustea
garrantzitsua da.

IBON GEREKA

Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Zinegotzia

Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Helburuak askotarikoak dira. Horietako bat, herritarrek ardura bat dutela sentiaraztea,
udalarekin bat direla adieraz. Bigarren helburua, elkarren artean hartutako erabakiak
askoz ere sendoagoak direla. Adibidez, aurreko urtean, espazio publikoaren eta terrazen
erabilerari buruzko ordenantzak, parte-hartze prozesu baten bitartez gauzatu genituen.

188 | GETARIA UROLA KOSTA

Jende dezentek hartu zuen parte eta hortik atera zen ordenantza, guztiok adostutako ordenantza izan zen; eta horrek,
elkarbizitzari asko lagundu dio.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Hau oso konplikatua zen, oso delikatua eta interes desberdinak zeuden. Enpresa batekin lan egin genuen eta
beraiekin diseinu bat garatu parte-hartze prozesu hau gauzatzeko. Hasieran, arazoak identifikatzeko bilerak
egin ziren. Bilera horiek sektorialak izan ziren: ostalarienak, merkatarienak, herritarrenak... Bigarren bilera batean,
herritarrek era orokor batean, identifikatu behar zituzten ordenantzan azpimarratu nahi zituzten irizpide handienak;
irizpide guzti horiek beste bilera batean finkatu ziren. Udalak ekarpen horiek jaso zituen, eta irizpide edo adar
nagusi horietatik, proposamenaren zirriborro bat osatu genuen. Zirriborro hori bilera batean proposatu genuen
baiezkoa ala ezezkoa emateko. Zirriborro hori oposizioari planteatu genion eta beraien aldeko alegazio guzti
horiek ebatzi eta gero, behin betikoa onartu genuen.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Egindakoarekin oso pozik gaude. Prozesu honek erakutsi digu horrelakoak elkarbizitza bideratzeko herramienta
izugarria dela. Arriskatu ginen, ez genekielako hau nora eramango zigun. Baina azkenean, helburuak argi
baditugu, diseinu on bat baldin badaukagu eta benetan proiektuan sinesten badugu, azkenean gauzak ondo
ateratzen dira.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Parte-hartze prozesuak ez dira bakarrik gai arinei buruz izan behar. Ideia edo arazorik sakonena ere prozesu hauen baitan
egitea posible da, jendeak laguntzen duelako. Parte-hartzean benetan sinetsi ezkero, proiektuak aurrera ateratzen dituzu.
Terrazenak oso zaila izan zen, baina gauza konplikatuena jarri harren, metodologia honek erakutsi digu asko balio duela.
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JABIER ZABALETA (Euskara teknikaria) eta
PILAR AZURMENDI (Bulego teknikoa)
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HERRIKO EKIPAMENDUEI BURUZKO PARTE-HARTZE PROZESUA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 60 (35 emakumezko, 25 gizonezko)

GAIA:
EKIPAMENDUAK

Orioko Udalak, ekipamenduei buruzko hausnarketa egin nahi izan zuen. Horretarako abiapuntua gaur egungo errealitatea
ondo ezagutzea izan zen, eta, errealitate honetaz jabetu ondoren, herritarrek dituzten beharrak eta interesak jaso eta
lehentasunak lantzea herriaren ikuspegi orokorra kontuan hartuta.
Partaidetza-prozesuak Orioko ekipamenduen gaur eguneko egoeraz jabetu ondoren, herritarrek dituzten beharrak
ezagutzea, eta, herriaren ikuspegi orokor batetik lehentasunak ezartzea izan zuen helburu nagusi, baina ondorengo
helburu zehatzak ere izan zituen.
•

Herritarrek Oriok gaur egun dituen ekipamenduen berri izatea. Ekipamenduen egoera eta beharrizanak zeintzuk
diren eta datozen urteetan izan daitezkeenak.

•

Orioko herritarrek ekipamenduei dagokienez, dituzten beharrak eta etorkizunean izan ditzaketenak ezagutzea eta
konpartitzea.

•

Orioko herritarrek izan ditzaketen beharrak eta Udalak dituen aukerak kontuan hartuta, lehentasunak adostea.

•

Oriotarrak subjektu aktiboak izatea.

•

Bizitza komunitarioa eta kultura politikoa politika publikoen zerbitzura jartzea, eta udal-arduradunek herritarren
beharrak, nahiak, iritziak eta interesak jasotzea eta aintzat hartzea.

Horretarako, honako pausoak jarraitu zituen Udalak:
Aurrelanak eta komunikazioa
Talde Eragilea izan zen egitasmo hau antolatzeko, kudeatzeko eta segimendua egiteko ardura izan zuena, baita
egitasmoa garatzeko beharrezkoak ziren bitartekoak jartzekoa ere. Guztira hiru batzar egin zituen, urriaren 24an,
abenduaren 11n, eta azkena, abenduaren 20an. Bestalde, Hirigintza Batzordean, herritarrekin saioak hasi baino lehen,
Elhuyarrek prozesua aurkeztu zuen.
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Herritarrekin saioak
Hiru saio egin ziren, lehena, 2017ko azaroaren 22an Kultura, Gazteria eta Kirol arloko eragileekin. Bigarrena, 2017ko
azaroaren 29an, Hezkuntza, Sozio-sanitarioa, Merkataritza eta Turismo alorretako eragileekin. Eta azkena, 2017ko
abenduaren 13an herritarrekin eta elkarteetako ordezkariekin.
Lehen bi saioetan, prozesuaren zergatiak eta nondik norakoak azaldu ondoren, diagnostikoa aurkeztu zen. Ondoren,
taldeetan, diagnostikoaren balorazioa egin zen:
Oriok dituen ekipamenduak nahikoa dira? Nola baloratzen dituzue Orioko ekipamenduak?
Ekipamenduek dituzten beharrak eta aurrera begira Izango dituztenak identifikatzea. Zer behar dituzue? Etorkizunean
zein behar izango dituzue?
Hirugarren saioan, prozesuaren zergatiak eta nondik norakoak azaldu ondoren, prozesuak eman zuena aurkeztu zen.
Ondoren, taldeka, ekarpen edota proposamen berriak jaso, irizpideak landu eta lehenetsi eta ekipamendu berriak
lehenetsi ziren. Ondoren, talde handian, ekipamendu berrik lehenetsi ziren gometsen bidez eta irakurketa orokorra
egin zen.
Hiru bileratako bakoitzean 30 lagunetik gorak hartu zuen parte. Azaroaren 22koan (Kultura, Kirola, Gazteria) 32 lagunek,
horietatik 12 emakumeak eta 20 gizonak. Azaroaren 29koan (Sozio-sanitarioa, Hezkuntza, Merkataritza, Turismoa) 37
lagunek hartu zuten parte, horietatik 26 emakumeak eta 11 gizonak izan ziren. Eta abenduaren 13koan, azken saioan,
36 lagunek hartu zuten parte, horietatik erdiak emakumeak izan ziren eta beste erdiak gizonak.
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EMAITZAK
Oro har, Orioko elkarteetako kideek balorazio oso ona egiten
zuten dituzten ekipamenduei buruz. Oriok ekipamendu asko eta
desberdinak dituela aitortu zuten. Elkarteak eta eragileak dituzten
ekipamenduekin asebeteta daude eta gauza bakarrak atentzioa
eman zien, eta azpimarratu zuten, aurrekontua txikia dela
ekipamendu guztien mantenua eta behar diren inbertsioak egin ahal
izateko. Gaur eguneko ekipamenduetan hobekuntza proposamenei
dagokienez, elkarteetako eta erakunde desberdinetako kideek
hainbat konponketa eta hobekuntza proposamen egin zituzten
gaur egun erabilgarri dauden ekipamenduetarako. Ekipamendu
berriak egiteko proposamenak ere jaso ziren, etorkizunean, gaur
egun ez dagoen eta sortu beharra ikusten diren ekipamenduak eta
horietatik honakoak lehenetsi ziren:
Azken saioan parte hartu zutenek, proposatzen ziren ekipamendu
berrietatik honakoak lehenetsi zituzten:
1. Auditorioa (erabilera anitza: kontzertuak, zinema, antzerkia,
dantza...)
2. Parke estaliak haurrentzako
3. Ortzaika auzoan elkartzeko gune estalia
4. Kofradia egokitu, kultura eta turismorako elkargune bezala
5. Frontoia: federatuek erabiltzeko modukoa
6. Motondo padura bihurtu.
7. Bidegorriak bizikletentzako
8. Adinekoentzako ariketa fisikoa egiteko eremu gehiago
9. Abaromendi aldean, kirol-eremuak eta aisialdirako
10. Pentsioak, lotarako toki merkeak
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Parte-hartzea garrantzitsua da herritarrekin harremanetan jartzeko. Askotan herritarrek ez
dute ulertzen administrazioan egiten diren gauzak eta prozesu hauen bidez hauetan
gauza guzti hauek azaltzen dizkiegu. Guk askotan pentsatzen dugu egiten ditugun gauzak
herritarrentzako garrantzitsuak direla, baina beraiekin hitz egiterakoan konturatzen zara
beraien lehentasunak beste batzuk direla.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Egia esan, esperientzia gutxi daukagu. Aurreko legealdian, plan orokorrean, parte-hartze
prozesu bat egin zen, eta Orioko curriculum-a egiteko beste bat egin genuen. Aurtengo
legealdian eta plan orokorrari jarraipena emanez, Orion dauzkagun ekipamendu eta
beharren azterketa egin dugu.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Herritarrek askotan ez dakite herrian zer dagoen. Horregatik erakutsi genien, banan-banan,
Orion dauden gauza guztiak eta konturatu ziren Oriok ekipamendu anitza duela. Hori
erakutsita, beste beharren bat bazegoen eta herritarrek beraien ideiak proposatu zituzten.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Herritarrekin harreman bat sortzea eta beraien beharrei erantzun bat ematea izan
zen gure helburu nagusia.

JOSE ANGEL ZALDUA
Parte-hartze prozesuaren
arduraduna. Alkatea
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Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Lehen aipatu dudan bezala, ez geneukan esperientzia handirik. Orduan, alderdi guztietako
zinegotziek eta teknikoek bildu ginen erabakitzeko zer nahi genuen eta nola egin nahi
genuen. Argi zegoen herritarrekin harreman bat sortu nahi genuela eta aldi berean
Orion dauden gauza guztiak erakutsi eta herritarren beharrak entzun. Enpresa batekin lan

egitea erabaki genuen eta beraiekin batera diseinatu genuen prozesu guztia. Herritarrek eroso sentitzen ziren eta beraiek
proposatzen zituzten gauzak kontutan hartzen ziren.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Bai, gure helburuak bete dira. Herritarren beharrrak jakin nahi genituen eta bileretan argi azaldu ziren. Noski,
bakoitzak interesatzen zaiona proposatzen zuen. Bileretan, enpresak talde txikietan banatu gintuzten eta horri
esker emaitzak nahiko objektiboak izan ziren. Bileretara jende dezente etortzen zen eta nire ustez, parte-hartzea
oso handia izan da.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Guk bakarrik ezingo genukeela hau guztia antolatu eta kanpoko norbaiten laguntza beharrezkoa da. Aldi berean,
herritarrekin lan egitea oso gauza positiboa iruditzen zait eta bertatik ateratzen diren konklusioak asko laguntzen digute.
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NEREA OLLOKIEGI (Partaidetzako teknikaria)
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ERAZTUN BERDE URDIÑA EGITASMOA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 20 (8 emakumezko, 12 gizonezko)

GAIA:
AGENDA 21

Eraztun Berde Urdina, Zarauzko Udaleko Agenda 21 sailak sustatutako egitasmoa da. Udalerria inguratzen duen 11,7
kilometroko ibilbide batek osatzen du eta hainbat interesgune lotzen ditu, besteak beste, Iñurritzako biotopoa; Asti-Iritako
hezeguneak; Tejeriako haltzadia; Igerain eta Mutxio parkeak; eta Garate-Santa Barbara Natura 2000 Sarea osatzen
duten Zingira basoa, Santa Barbara, Vista Alegreko parkea, hondartza eta bere ingurunea. Hiru ordu eta erdiko ibilbidea
oinezkoentzat egokituta dago eta familian, lagunartean edota bakarrik paraje ikusgarriez gozatzeko aukera ematen du.
Tarte batzuk bizikletaz egin daitezke, betiere, lehentasuna daukate oinezkoak. Ibilbide luzeaz gain, ibilbide laburragoak
ere egin daitezke.
EBU egitasmo bizia da, horregatik, herritarrekin batera moldatzen, berritzen, aldatzen, hots, aberasten joango da eta
horregatik, Udala, bideak berritzen edota moldatzen ari da. Bide horretan eta Eraztun Berde Urdina ezagutarazteko
eta balorean jartzeko helburuarekin abiarazi zuen Zarauzko Udalak prozesu hau. Helburuak anitzak eta zabalak izan
dira, hala nola, EBU osatzen duten 11 kilometroetan dauden baliabideak, paisaia, biodibertsitatea, kultura... balorean
jartzea, EBUren helburu/ideia nagusiak zerrendatzea, argumentario bat osatzea, indarguneak identifikatzea, herritarren
ideiak jasotzea, ideia horiekin egitasmoa aberastea edota herritarrak partaide sentiaraztea.
Horretarako zenbait erreminta erabili dira, batetik, etxeetara bidalitako galdetegia eta, bestetik, EBUren inguruko
informazioa jasotzen duen webgune berria eta baita eskuorri bat ere.
Etxeetara bidalitako galdetegia erantzuteko bi hilabeteko epea eman zen eta erantzunak posta elektroniko bidez edota
postontzi fisikoan emateko aukera zegoen. Parte-hartzea sustatzeko aurkezpenak egin ziren auzoz auzo eta kartelak eta
iragarkiak ere jarri ziren.
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Webgunea
Esan bezala, EBU ezagutzera
emateko,
Zarauzko
Udalak
webgune bat sortu zuen. Bertan
atal desberdinak aurki daitezke,
Eraztun Berde Urdinaren inguruko
informazioa
jasotzen
dutenak
baina baita herritarrek ekarpenak
egiteko atal bat ere.
Ibilbideen atalean, EBUko lau ibilbide
zehazten dira, eta interesgunean
atalean, ibilbide horietan aurki
ditzakegun interesguneen inguruko
informazioa zehazten da.
Multimedia eta zarauztarrak EBUan ataletan, herritarrek parte-hartzeko aukera dute. Lehenengoak, irudi galeriara
herritarren irudi bat bidaltzeko aukera ematen du. Bigarrenean, aldiz, zenbait zarauztarrek EBUko eremuren bateko beren
oroitzapenak kontatzen dituzte bideo labur batzuetan eta zarauztar orori ematen zaio aukera bere esperientziarekin ere
ekarpena egiteko.
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GAZTEEN ZERBITZUA DISEINATZEKO PARTE-HARTZE PROZESUA
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
GAZTERIA

Guztira 12 (7 emakumezko, 5 gizonezko)

Zarauzko Udalak, 18-30 urte bitarteko gazteentzako
zerbitzua martxan jartzekotan dagoela ezagutzera
emateko eta berau diseinatzeko helburuarekin abiatu
zuen prozesu hau. Horretarako, honako lan ildoak
definitu eta zerbitzua nola egin eta nola antolatu behar
zen landu zuen.
Horretarako Gazteria eta Parte-hartze sailetako
koordinazio bilerak egin ziren, politikari nahiz teknikariekin.
Komunikazioa ere landu zen eta Gaztetxeko
ordezkariekin ere egin ziren bilerak. Ondoren, Bakeola
taldearekin proposamena adostu eta hainbat ekintza
gauzatu ziren.
Hauek dira emaitza nagusiak:
•

Ikasgela berri bat antolatu zen kiroldegian azterketa
garaitan irekitzen dena.

ikus ditzaketen arazoak detektatzeko ahalegina ere egin
zen. Gazteak hiritartasun izaeran pixka bat gehiago
kontzientziatzea ere lortu zen, baita hainbat gaztetan
erantzukidetasuna handitzea ere.
Gazteen ekarpenak jaso ziren eta elkarlana hobetzen
lagun zuten ekarpenok. Bileretako giroa lasaia izan zen;
bileretan ez zen gatazkarik sortu. Metodologia partehartzailea eta inklusiboa erabili zen.
Proiektua taldean diseinatu zen hasieratik eta talde
horretan eragile desberdinek (gaztediaren ardura duten
zinegotzia eta teknikaria, partaidetzaz arduratzen diren
zinegotzi eta teknikaria eta komunikazioko arduraduna)
parte-hartzeak prozesuaren kalitate-maila orokorra eta
plangintzaren betetze-maila bermatu zituen.

proposamena

Bileretan parte hartu zuten gazteek entzunak izan
direnaren sentsazioa izan zuten, proposamenek asmo
berriak ekarriko zituztela ikusi zuten eta, horrenbestez,
asebetetze-maila handia izan zuten.

Gazteen beharrei erantzuteko hasierako ahaleginak
egin ziren konfiantza lortze aldera. Etorkizunean gazteek

Edonola ere, Zarauzko herriak eta Udalak etorkizuneko
herria gazteekin eraikitzeko bide luzea elkarlanean egin
behar dutela jabetu ziren.

•

Bakeola taldearekin ekimen bat antolatu zen.

•

Mankomunitatearekin OPEN-LAB
adostu zen abian jarri aurretik.
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ENRIQUE SACANELLEN HITZALDIA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 54 (24 emakumezko, 30 gizonezko)

GAIA:
PARTE-HARTZEA

Parte-hartzean sakontzeko eta herritarrekin harremanak
estutzeko erremintak izatea beharrezkoa dela uste du Zarauzko
Udalak. Hori dela eta, Udaleko langileei zuzendutako formazio
hitzaldia antolatu zuen. Hizlaria Enrique Sacanell izan zen,
gaia, berriz, herritarrekiko harremanaren egungo giltzarriak,
horiei protagonismoa eman eta euren nahiak eta itxaropenak
entzuteko.
2 orduko saioak bi zati izan zituen, lehenengo zatian azalpenak eman zituen hizlariak eta bigarrena parte-hartzaileagoa
izan zen.
Hitzaldia oso emankorra izan zen. Eguneroko lana aztertzeko eta beste ikuspuntu batetik hausnartzeko aukera eskaini
zuen. Prozesuaren balorazio orokor oso positiboa egin du Udalak. Jasotako ekarpenek hobetzen lagundu dute, baita
etorkizunean etor daitezkeen arazoak aurre ikusten ere. Hitzaldian izan ziren udal langileen asebetetze-maila oso altua
izan zen.
Ekimenaren arrakasta ikusirik, hitzaldi gehiago antolatzea komenigarria litzatekeela hausnartu du Udalak eta baita
hurrengoak euskaraz izan beharko lukeela ere, izan ere, hitzaldi honetako hizlaria erdalduna izanik, gazteleraz egin zen.
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AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK: AUZOETAKO BILERAK
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
AURREKONTUAK

Guztira 240 (99 emakumezko, 141 gizonezko)
Zarautzen etorkizunerako, udal gobernuak duen
bide orria, herritarrekin konpartitu eta osatu nahi du,
elkarlanean garatzeko antolaketa eta oinarriak sendotuz.
Herritarren beharrei erantzungo dieten aurrekontuak
osatzeko eta udal gobernuaren asmoen berri herritarrei
zuzenean emateko, auzo bilerak antolatzen ditu Zarauzko
Udalak aurrekontuen harira. Horrela, udal politikan,
gardentasunaren alde urrats eraginkorrak gauzatu eta
eragile eta herritarren ekarpenak jaso nahi ditu, arloz
arlo, auzoz auzo, urte osorako egitekoekin bide orria
zehaztuz. Prozesu honen baitan aurrera eramandako
ekintza nagusiak honakoak dira:
•

•

•

•

6 bilera presentzial egin ziren herritarrekin: Udaletxean,
Kiroldegian eta San Pelaioko Zaharren Egoitzan, Urteta
Auzoan, Azken Portun eta Iruerreketan (auzoetatik
gertuago egoteko).
Prentsaurrekoa eskaini zuen Udalak eta prentsaoharra ere prestatu zuen, informazioa herritarrei
helarazteko.
Udal webgunean berriaren informazioa sartu zen
Postontziak jarri ziren urri hasieratik azaro hasierara
herritarren ekarpenak jasotzeko.
Posta elektroniko helbidea sortu zen (aurrekontuak@
zarautz.eus) herritarren ekarpenak jasotzeko.

•

Udaleko ordezkari politiko guztiei eman zitzaien
informazioa, bai partaidetza egitasmoarena
eta bai aurrekontuen inguruan udal gobernuak
proposatutako aldaketen gainekoa.

Emaitza nagusiak honakoak izan dira:
•

Herritarren 59 ekarpen jaso zituen Udalak.

•

Herritarren ekarpenei esker udal gobernuaren
proposamen berri batzuk zalantzan jarri ziren eta
hasierako planteamenduarekiko aldaketak egin ziren.

•

Herritarrengana joz, aurrez detektatu gabe zeuden
beharrak (orokorrak zein puntualak) detektatu ahal
izan ziren, hasierako aldaketa-proposamenek
eragiten ez zuten arlo edo eremuetan.

•

Herritarren ekarpenekin udal aurrekontuak hobetu
egin zirela bistaratu zen, bai udal ordezkariengan eta
bai herritarrengan.

Beraz, Udalak zeukan hasierako planteamendua
hobetzea, etorkizunean herritarrek ikus ditzaketen
arazoak detektatzea, auzo desberdinetako bizilagunei
aldaketek modu zuzenean edo zeharkakoan eragiten
dizkien arazoak detektatzea, herritarrak hiritartasun
izaeran pixka bat gehiago kontzientziatzea eta herritarren
erantzukidetasuna handitzea lortu da.
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Herritarren partaidetza da herritarren eskubide bat eta udal batek txertatuta izan behar
duen lan egiteko era da. Udaletxe edo erakunde batek ezin ditu herritarren ideiak,
proposamenik edo ekarpenik gabe aurrera atera.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Zarautzen betidanik egin dira parte-hartze prozesuak. 2009an, parte-hartzerako
departamentu bat sortu genuen. Hasieran, saiatu ginen partaidetzarako gida eta ekintza
propio bat egiten. Gerorago, Zarautzeko udaleko partaidetza eredu propioa sortu genuen.
Gaur egun, egindako eredua oso garatuta dago eta udaleko departamentu guztietan
barneratuta dago; momentu honetan ez dago herritarrak kontuan hartzen ez dituen
departamenturik. Baina oraindik gauza asko falta dira egiteko.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Partaidetza ez da helburu bat bezala ulertu behar, baizik eta lan egiteko modu bat bezala.
Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?

NEREA OLLOKIEGI

Parte-hartze prozesuen
arduraduna. Teknikaria

Argi dago demokrazia ordezkagarriak ez dituela herritarren beharrak asetzen. Udala
herritarrengana gerturatu egin behar da udalak badakielako herrian egin behar diren
gauza guztiak bera bakarrik ezin dituelako egin. Herria behar den bezala egoteko denon
artean aurrera eraman behar ditugu proiektuak. Herritarrei gogoratu behar diegu, herritar
bezala, eskubideak eta ardurak ditugula eta poliki-poliki etxe guztietara mezu hau bidali
nahi dugu.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Unearen arabera diseinu bat edo beste erabiltzen dugu. Batzuetan kanpoko laguntza
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ere izaten dugu, errekurtso asko ez ditugulako. Udalean, geroz eta gehiago, departamentu bakoitzak bere moduan
antolatzen ditu herritarrentzako parte-hartze prozesuak eta askok bere kabuz funtzionatzen dute.
Herritar guztietara iristea oso zaila da, izan ere, adinen batez bestekoa 50 urtekoa da. Gazteengana iristea oraindik zaila
egiten zaigu.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Orokorrean, aipatu dudan lan egiteko era ireki honetan aurrerapausoak ikusten dira. Baina oraindik asko handitu behar
dugu.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Lehenengoa, udalak bera bakarrik ezin diola Zarautzek une honetan dituen behar, arazo eta sentimenduei erantzun.
Horretarako, oso garrantzitsua da denen iritzia jasotzea eta parte-hartzea.
Eta bigarrena, Udaletxeko departamenduak batzea lan egiteko, ez funtzionatzea departamentuka baizik eta ulertzea
denok garela Udala.
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ZESTOA

AZALERA: 43,7 km2 | BIZTANLEAK: 3.725 | UDALBATZAREN OSAERA: EAJ-PNV (6) EH Bildu (5)

www.zestoa.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
LEIRE OTAEGI (Arloko teknikaria)
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ARROABEKO ESKOLAKO PATIOA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 85 (50 emakumezko, 35 gizonezko)

GAIA:
HEZKUNTZA

Arroabeko eskola berriko jolastokia hezkidetza ikuspegitik
diseinatzeko auzoko haur, guraso eta eskolako
irakasleekin prozesu parte-hartzailea antolatu zuen
Zestoko Udalak.
Prozesuak helburu izan zituen, haurrei ingurune naturalean
jolas egiteko aukera gehiago eskaintzea, jolas eremuetan
espazio “berde” gehiago barneratzea, diseinu eta
eraikuntzan haurren parte-hartzea bultzatzea eta jolaserako
eremu natural eredugarriak prezio baxuan eraikitzea.
Lehen saioa martxoaren 23an egin zen. Bertan prozesuari
hasiera eman zitzaion, Arroabeko gurasoekin, eskolako
zuzendaritza eta irakasleekin eta Zestoako Udaleko
teknikari eta politikari banarekin egin zen hausnarketa saio
batekin. Saioan, ikastetxeetan jolastokiak duen garrantziaz
hausnartuko zen, jolastokia ikuspegi hezkidetzaile batetik
diseinatzeak duen garrantziaz arituko ziren eta amesten
zuten jolastoki berria elkarrekin irudikatuko zuten.
Martxoaren 28an, 31n eta apirilaren 4an, eskolako
haurrekin jolastokiaren inguruko tailerrak egin ziren.
Haurrekin oraingo jolastokiaz arituko ziren, espazioa behatu,
beraien burua behatu... eta sormenaren bitartez, jolastoki
berria diseinatzeari ekin zioten. Haurrek sortutako material
guztiarekin, eta ARI arkitektura taldekoen laguntzarekin,
eskola berriko jolastokiaren proposamena egin zen.
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GAZTELEKUKO ERABILTZAILEEN PARTE-HARTZEA SUSTATZEA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 51 (33 emakumezko, 18 gizonezko)

GAIA:
GAZTERIA

Zestoako Udaleko Gaztelekuak bertara joaten diren haur eta nerabeen (6 urtetik
gora) proposamenekin osatu ohi du urteko egitaraua. Tailerrak, eskulanak, jolasak,
herri-mailako ekimenak… antolatu ziren prozesuaren baitan gaztelekutik eta
erabiltzaileen inplikazioa bilatu zen. Haur eta nerabeen proposamenak zuzenean
jaso eta, bide batez, ideien sorkuntza eta hedapena suspertu eta ahalbidetzen
dute horrelako ekintzek.
Prozesu honetako protagonisten adina kontuan hartuta, lan egiteko modu erakargarriak
sortu behar dira. Hori dela eta, paper zurrun eta pegatinak izan ziren parte-hartze
dinamikak aurrera eramateko erabilitako tresnak.
Emaitza Gaztelekuko programazioa bera da, baina programazio hori diseinatzerakoan eta
aurrera eramaterakoan erabiltzaileek duten parte-hartze maila eta honen eboluzioa dira
benetako emaitzak. Urtetik urtera parte-hartze maila handiagoa lortzen ari dira, gazteen
artean parte-hartze kultura sustatzen. Gainera, Gaztelekuko urteko programazioan subjektu
aktibo sentiarazita ekintzetan parte-hartze maila handitzen doa urtetik urtera. Urteen poderioz
eboluzio bat badagoela ikusten da, eta hori oso positiboa da. Erabiltzaile berrientzako
zaharrenak, eta horien inplikazioa, eredua da, eta hori oso garrantzitsua da.
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AUZOETAKO BATZARRA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 8 (8 emakumezko, 0 gizonezko)

Zestoa herri txikia izanagatik, eremu zabala hartzen dute
eta auzo batzuk hirigunetik nahiko aldenduta daude.
Horietan auzo batzarrak egiten dira herriko jardueren
nondik norakoa erabakitzeko.
Auzo bakoitzean bertakoak biltzen dira ordezkariak
hautatzeaz gainera interesatzen zaizkien ekintzen
proposamenak egiteko. Prozesuak auzoen arteko
batzarrarekin jarraitzen du eta bertan ordezkariek euren
auzotarren proposamenak gainontzeko auzokoekin
partekatzen dituzte.
Hala ere, 2017an ez zen auzo batzarrik egiteko beharrik
ikusi eta ez zen egin, 2016tik finkatuta baitzegoen 2017ko
ekintzen egutegia. Egutegi horrek eskatu zuen neurrian
joan zen gazteria dinamizatzailea auzo bakoitzeko
ordezkariekin koordinatzen.

GAIA:
AUZOAK

ziren eta Aizarnako gaztetxoentzako txokoa martxan
jartzeko koordinazio-bilerak egin ziren.
Baina ekintza konkretuetatik haratago, beste helburu
batzuk ere lortu ziren, hala nola, auzoak dinamizatzea.
auzoetako haurren arteko harremanak sustatzea,
auzoetako gurasoen arteko harremanak sustatzea,
auzoak herrian ikusgarri egitea, auzo ezberdinen arteko
harremanak sustatzea edota auzoaren eta Udalaren
arteko harremana lantzea.
Asistentzia eta parte-hartzea altua izan ziren. Ekintzak
auzotarrek proposatutakoak izaten direnez, inplikazio
altua izan zuten bai antolaketan, baita parte-hartzean
ere. Auzotarrei auzoa dinamizatzeko baliabideak
eskaintzeak beraien ahalduntze prozesuan eragina du

Lan egiteko modua bilerak dira, nahiz eta elkarrizketak
ere egin ohi diren eta telefono deiak eta Whatsappa ere
batzarrean parte hartzen dutenen baliabideak diren.
2017an, besteak beste, buruhandi tailerrak egin ziren
Iraetan eta Lasaon, magia tailerra eta ikuskizuna,
Aizarnan eta Arroabean, Arroabeko Eskola Txikien
Festarako gazteria zerbitzuko baliabideak mailegatu
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ZESTOA HERRI HEZITZAILEA
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 40 (25 emakumezko, 15 gizonezko)
Jolasa eta sormena ikasteko eta garatzeko berariazko
tresnatzat dituen haurren kultura aitortzeko eta haurrei
benetan parte hartzeko eta erabakitzeko ahalmena emateko
helburuekin burutzen du Zestoako Udalak ekimen hau.
Eurek erabakitako aisia hezitzaile eta euskaldunaren
bitartez, aniztasunean berdin eta parekide izanez eta
ingurumen naturala eta kulturala zainduz, komunitate sarea
eta auzolana indartzea nahi du Udalak, pertsona arteko
harreman osasuntsu, justu eta asegarriak josiko dituen
komunitatea.
Talde motorretik landu nahi zen proiektu bat definitu eta
diseinatu zuten horretarako. Gero hori aurrera eramateko
pausoak eman ziren, beste norbanako eta eragileen
inplikazioa bilatu, ekintza aurrera eraman eta baloratu.
Eskolako portxe txikia auzolanean txukundu eta margotu
zen. Haurrek sormen-tailerra egin zuten eta bertan sortutako
marrazkiak portxeko posteetan margotu. Bestalde, festetako
haurren egitaraua haurrekin diseinatu zen.
Baina ekintza konkretu horiez gaina, haurren beharrez
hausnartzea, haurrei ahotsa ematea, baita Udaleko beste
sail batzuetara ere, haurrentzako baliabide gehiago jartzea
eta haurren beharrak ikusgarri egitea ere lortu zen
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GAIA:
HAURRAK-NERABEAK-GAZTEAK

ZESTOAKO GUNE ILUNAK
PARTE-HARTZAILEAK:
Guztira 28 (28 emakumezko, 0 gizonezko)
Zestoako Udalak 2017an burututako ekintza honen
helburu nagusia, gune publikoetan generoak duen
eraginaz ohartaraztea, eremu publikoan emakumeek
bizi duten segurtasun falta ikusaraztea, herriko eremu
guztietan gizon eta emakumeek erabilera parekidea
sustatzeko bitartekoak lantzea eta emakumeen arteko
elkarlanaren bidez kontzientzia kolektiboa piztea izan
ziren. Horretarako bi ekintza burutu ziren:
Herriko emakumeekin batzar irekia
2017ko martxoaren 2an herriko hainbat emakumeren
iritziak jaso ziren batzar batean segurtasunaren gainean,
horrela, pertzepzio zabala lortu zen. Emakume gisa izaten
diren bizipen eta sentsazioetan jarri zen arreta. Batez ere,
emakumea eta beldurraren arteko harremanaz hitz egin zen:
emakumeei zer eta nola erakusten zaien, nolako mezuak jaso
eta ematen diren, hezkidetzak duen garrantzia... Emakume
izateagatik bizi diren egoerez jabetzea garrantzitsua dela
ondorioztatu zen. Emakumeak bildu, hausnartu eta guztien
artean irtenbideak aurkitzea baloratu zen.

GAIA:
BERDINTASUNA
Egitekoa azaldu eta ibilaldiari ekin zitzaion. Hainbat
espazio identifikatu ziren eta irtenbideak dokumentu
batean jaso ziren.
Ondorio nagusi gisa, une ilunak deseroso sentitzen
garen espazioak direla esan daiteke, argiztapen eza,
mugimendu txikia, ikusgaitasun falta, iluntasuna, toki
isolatuak izatea... Generoaren eragina handia da.
Jendarte honetan jaso dugun heziketak garrantzia handia
du. Neskak askotan begirada maskulinoak jasan behar
ditu, komentarioak... gorputz sexuatutzat jotzen baita.
Horrek askotan beldurraren pertzepzioa areagotzen
du eta segurtasun gabezia handitu. Ondorioz, espazio
publikoan emakumeen askatasun mugimendua
mugatua dago; gizona, aldiz, espazio publikoaren jabe
denez, jarrera dominatzailea izan dezake.

Gune ilunetara ibilaldia
2017ko martxoaren 16ean, herriko gune ilunetatik ibilaldia
egin, eta beharrak identifikatu ziren. 25 emakumek
parte hartu zuten ibilaldian zehar. 7etan bildu ziren (ordu
horretan, iluntasunean errealagoa izan zedin bizipena).
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ELKARRIZKETA

Zer da zuretzat parte-hartzea? Zergatik uste duzu dela garrantzitsua herritarren partehartzea sustatzea?
Gazteria zerbitzutik, parte-hartzea da, haur, nerabe eta gazteek herriko gaietan eta bereziki
haiei dagokien gaietan beren iritzia ematea, proposamenak egitea eta azken batean,
haien inplikazioa sustatzea. Garrantzitsua da beraiei eragingo dieten gaiak beraiekin
lantzeko aukera eskaintzen duelako, Udalean dagoen teknikariak ez ditzan erabakiak
hartu beren iritziak kontuan izan gabe.
Noiztik lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian? Zein bilakaera izan du?
Gaztelekuan beti saiatu gara beren iritziak kontuan izaten, baina zerbitzu bezala, hau da,
parte hartzeko zerbitzu gisa, 2014an definitu genuen. Garai hartan Gipuzkoako herri txikiak
eskaintzen genituen zerbitzuak aztertzen ari ginen eta parte hartzea sustatzea interesgarria
iruditu zitzaigun, are eta gehiago, gazteei begira, txikitatik parte hartzeko kultura eta ohiturak
sustatzeko. Diputaziotik ere aurrekontu parte-ç
hartzaileak jarri zituzten martxan eta Zestoan, zerbitzua indartzeko aukera ikusi genuen eta
laguntza jaso genuen horretarako.
Zein helbururekin lantzen duzue parte-hartzea zure udalerrian?
Helburua da haur, nerabe eta gazteek gaitasunak eskuratzea, iritzia emateko,
proposamenak egiteko…. edota zerbait antolatzeko orduan udalean nora jo behar duten
eta laguntza non eskatu dezaketen jakiteko. Azken batean, helburu nagusia da gaitasunak
eskuratzea biharko egunean, baina baita gaur ere, herritar aktiboak izan daitezen.

LEIRE OTAEGI

Parte-hartze prozesuen
arduraduna. Teknikaria
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Zein hausnarketa edo behar konkretuetatik sortu da parte-hartze prozesu hau? Ze
helbururekin abiarazi duzue?
Aurreko urteetan egindako lanari jarraipena ematetik sortzen da prozesua martxan jartzeko
beharra.

Aurretik eskola horretako irakasleak jabetuta zeuden patioan jarrera arazoak zeudela eta konponbidea eman nahi zitzaion
aipatu arazoari. Gainera, laster eskolak patio berria izango zuen eta liskar horiek konpondu ezean, jolastoki berrian ere
errepikatuko ziren arazoak. Beraz, ez da bat-bateko proiektua izan, aurretik zetorren behar bati erantzuna emateko sortu
den proiektua izan da.
Nola diseinatu eta gauzatu duzue prozesua? Zailtasunik aurkitu al duzue bidean?
Patio berriaren lanketari hezkidetza ikuspuntua eman nahi zitzaion eta horregatik, parte-hartze prozesua saio ezberdinetan
egin da, haurrekin batetik, eta auzoko guraso, irakasle eta udal ordezkariekin- politiko eta teknikariak- bestetik. Tartean izan
ditugu zailtasunak, izan ere, proiektua gazteria sailetik abiarazi genuen eta hirigintzatik ez zen prozesutik ateratako proiektua
gauzatzeko konpromisorik hartu eta guretzat aldiz konpromisoa ezinbestekoa zen. Beraz, egoera horren aurrean, proiektua
guraso, irakasle eta udal ordezkarien saiora eraman zenean zatarra izan zen. Prozesu batean egin behar ez dena egin
genuela esan dezakegu.
Zer moduz joan da prozesua? Parte-hartzearen eta helburuen betetze-maila espero bezalakoak izan al dira?
Jendeak parte hartu du. Diseinua egin zen, diseinu deigarria eta oro har, ondo joan da prozesua.
Zein ikasgai atera dituzue oro har zuen udalerrian parte-hartzeak izan duen bilakaeratik eta konkretuki prozesu
honetatik?
Prozesu batean, kasu honetan bezalaxe, proiektua sail batetik abiatzen bada, baina beste bati eragiten badio, guztien
konpromisoa beharrezkoa da. Batasun bat egotea funtsezkoa da.

UROLA KOSTA ZESTOA | 211

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA
PROIEKTUAK
• Aurrekontu Irekiak 2018
• Berrikuntza palankak 2018
• Euskara normalizatzeko plana
• Eutokia
• Elkarteak eta GFAren arteko
harremanak arintzeko prozesua
• Guztion artean ekiten
• Haurren erabakia
• Hirugarren sektore soziala sustatzeko
estrategia
• Lehen sektorearen 2018
• Oroimen historikoa
• GHHKPO 2019-30
BIZTANLEAK
720.592
AZALERA
1.980,3 km2
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AURREKONTU IREKIAK 2018
Foru Administrazioan Gobernu Irekia finkatzeko beharrezkoa da
herritarren eta haien ordezkarien artean konfiantza sortzea, kontu
gardenak egitea, kontu emakida eraginkorra eta “garantista”
egiten laguntzea, eta partaidetza prozesuak guztiontzat
gobernatzeko modu berria ekarriko duen mekanismo gisa
finkatzea.
Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza ekimena berriz ere formulatu
zen herritarrek modu irekian adierazi ahal izateko zer kezka, nahi,
gomendio eta iradokizun zituzten 2018ko ekitaldiari begira.
Herritarrak protagonista bihurtzeko, beharrezkoa da erantzukizun
partekatua eta jarduketa egokia instituzionalizatzea, une honetan
zalantzan jartzen baita erakundeen legitimitatea.
HELBURUAK
•

Herritarren ekimenak entzun eta partaidetzako kultura sustatuko duten antolaketako egiturak martxan jartzea.

•

Partaidetzako kultura gehiago eta kultura sendoagoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketarako alor eta eremu
guztietan.

•

Herritarrekin, erakunde sozialekin eta udalekin lankidetza hobea eta eraginkorragoa, ohikoa eta egonkorra erakustea
ohiko praktikan.

•

Herritarren partaidetza ulertzeko eta praktikatzeko gidaliburuak haien esku jartzea.

•

Partaidetzako prozesuen garapenean tresna sozialak eta teknologikoak sistematikoki erabiltzea.

•

Aldundiaren eta herritarren artean informazio eta komunikazioko kanal erabilgarri eta eskuragarriak edukitzea.
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ONDORIOAK
Maiatzean eta ekainean, aurrekontu irekien partaidetza prozesuko
parte-hartzaileen laginak (2.896 pertsonak) nabarmen eta modu
esanguratsuan eman zioten lehentasuna enpleguaren eta gizarte
politiken aldeko apustuari.
Lehenengoaren kasuan, oro har sustapen ekonomikora bideratutako
politiken garapenari eta zehatzago enplegua (egonkorra, duina
eta kalitatezkoa) sortzeari dagokionez, horixe izan zen partaidetza
ekimenaren esparruan eta gizarte zibilarekin eginiko topaketetan
proposatutako hiru ariketetan gehien errepikatu ziren eskariak.
2018ko aurrekontuetarako ekarpenak egiteko ariketan, 871 ekarpen
sustapen ekonomikoari buruzko aipamenak izan ziren. Bigarren
ariketan (etorkizunerako erronkak), enpleguari buruzko 469 ekarpen egin ziren. Hirugarren galderan (jarduketa-ildoei
lehentasuna ematea), sustapen ekonomikoa eta enplegua aukeratu zituzten 1.448 pertsonak. Topaketetan, askotariko
entitate eta erakundeek nagusiki lurraldean sustapen ekonomikoari lehentasuna ematearen aldeko apustua egiten
zutela jakinarazi zuten (73 ekarpen jaso ziren aktan).
Nabarmentzekoa da kodetutako ekarpenen kopuru esanguratsu batek gazteei zuzendutako politiken eta enplegu
programen alde egiten zutela, baita biztanleria estratu zehatzei zuzendutakoen alde ere, hala nola autonomo lana
duten pertsonei eta 35 urtetik gorako pertsonei. Era berean, lehiakorrak diren eta kontratazio estentsiboaren programak
bultzatzen dituzten enpresei eta industriari laguntzeko beharra helarazi zuten. Horri dagokionez ikus daiteke oso eginkizun
garrantzitsua izan dezaketela lurraldearen garapen ekonomikoan, besteak beste, arlo hauek lantzeko programek:
ekintzailetza, berrikuntza teknologikoa, I+G+b, fabrikazio aurreratua eta Industria 4.0. Hala, talentuek ihes egitea
saihestuko dute, eta biztanle gazteenen ongizate sozioekonomikoa bultzatuko dute.
Gizarte Politiken esparruan egon ziren eskari gehien ekimen parte-hartzailearen lehen ariketan (836 ekarpen) eta
hirugarren ariketan (1.515 hautapen). Topaketak ekimenean ere bigarren lekua hartu zuen lehentasunari dagokionez (42
ekarpen jaso dira aktan). Parte-hartzaileen laginak lehentasunezkotzat jo zituen honako hauek: egoitzen sarea handitzea
eta ratioak hobetzea, etxeko laguntza, eguneko zentroak eta babespeko etxebizitzak. Halaber, herritarrek helarazitako
ekarpenak aintzat hartuta, sarritan errepikatzen ziren honako hauek: adineko pertsonentzako, mendekotasuna duten
pertsonentzako eta aniztasun funtzionala duten pertsonentzako gizarte zerbitzuak zabaltzea eta gizarte babesa
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ematea. Lan arloan gizarte zerbitzuekin lotura duten langileek haien kopurua
handitzearen, haien prestakuntza profesionalizatzearen eta arreta hobetzearen
aldeko apustua egiten dute, kalitateko gizarte zerbitzuak lortzeko.
Enplegu eta gizarte politikez gain, herritarrek hainbat ekarpen egin zituzten honako
hauek hobetzearekin lotuta: garraio publikoa, bidegorrien sarea, errepideen
mantentze-lanak eta hobekuntza, pantaila akustikoak, lehen sektorea bultzatzea,
baserritarrentzako laguntzak, ingurumena babestea eta defendatzea, mendiak
eta ibaiak garbitzea, kultura bultzatzea, gazteria eta kirola, turismo jasangarriaren
eta dibertsifikatuaren aldeko apustua egitea, euskararen sustapena, generoaren
berdintasuna, lanaren eta familiaren uztartze eraginkorra ahalbidetzeko politikak,
gobernu irekia eta erakundeen gardentasuna, besteak beste. Kategoria horiek elkarren artean lotuta egin ziren, bigarren
ariketaren emaitzekin bat etorriz erronka moduan, eta, hirugarrenean, jarduketa politikoaren ildo gisa.
Prozesuan zehar aipatutako herritar talde ezberdinak aztertu ondoren, pertsona gazteak nabarmentzen dira modu
estentsiboan eta zeharkakoan, bai lehen ariketan, bai bigarren ariketan. Enpleguaz gain, oro har, ekarpen ugarik gazteak
dituzte jomugan talde giltzarri gisa lehen sektoreko belaunaldi erreleboa bermatzeko, eta estratu honetan inbertsio
handiagoa ziurtatzeko beharra dagoela aintzat hartzen da: deskontuak gazteentzat garraio publikorako sarbidea
izateko, autobusen maiztasun handiagoa, aisialdian, kulturan eta kirolean inbertitzea, prestakuntza programak, ikasteko
bekak eta etxebizitzara sartzeko eta emantzipatzeko laguntzak.
Azkenik, Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza ekimenaren prozesuak kaudimena eta bermeak dituela esan beharra
dago, eta parte hartzeko aurrez aurreko kanalen bidez nahiz askotariko kanal birtualen bidez, herritarrek 7.000 ekarpen
baino gehiago egin zituztela. Zehazki, aurrez aurreko kanalen (Herriz Herri kanpaina) bidez egin zen ekarpenen kopuru
handiena (% 83), partaidetzarako karpei esker. Ondoren, Aldundiaren webgunean jarritako galdetegi birtualak (% 8),
gizarte zibilarekin eginiko topaketak (Topaketak) (% 6), eta Foru Erakundeari zuzenean igorritako galdetegiak (% 3) aipatu
behar dira. Generoaren ikuspuntutik begiratuta, lagina batez ere emakumeek osatu zuten (% 58), eta parte-hartzaileen
batez besteko adina aintzat hartuta (48,6 urte), banaketak adierazten du adin tarte guztietako pertsonek hartu zutela
parte. Hala, emaitzak neurri handi batean Lurralde Historikoko herritarren sentimenduekin bat datozela ikus daiteke.
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BERRIKUNTZA PALANKAK 2018

Euskalgintzako Berrikuntza Palankak antolatu zituen Aldundiak, hirugarrenez, eta partaidetza prozesu bat jarri zuen
martxan euskalgintzako eragileekin. Prozesu horren helburua proiektu estrategiko bat diseinatzea zen, ondoren,
Etorkizuna Eraikiz-en baitan garatuko dena. Etorkizuna Eraikiz-ekin etorkizuneko Gipuzkoa irudikatzen du Aldundiak
eta, esan gabe doa, irudikapen horretan euskarak presentzia duela. Hori dela eta, etorkizuneko proiekzio horretara
bideratutako proiektu inklusibo eta estrategiko bat edo batzuk definitzea eta garatze bidean jartzea izan zen Berrikuntza
Palanken helburu nagusia.
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Horretarako, Etorkizuna Eraikiz-en nondik norakoak eta ezaugarriak zein diren azaldu zuen Diputatu Nagusiaren Kabineteko
buru Xabier Barandiaranek eta, haren esanetan, Etorkizuna Eraikiz-en bidez gauzak beste modu batera egiteko tresnak
bilatzen dira. Hala, Etorkizuna Eraikiz-en bidez agenda politiko berri bat gauzatzea da helburua, herritarrengandik
hurbilago egongo dena eta gobernantza kolaboratiboa bultzatuko duena. Etorkizuna Eraikiz-en baitan hiru proiektu mota
bultzatzen dituzte: estrategikoak, esperimentalak eta herritarren ekarpenetatik abiatutako proiektuak. Euskalgintzako
Berrikuntza Palanketatik ateratako balizko proiektu horrek, beraz, baldintza horiek izan beharko lituzke kontuan.
Ondoren, testuinguruaren berri jasota, Etorkizuna Eraikiz-en martxan dauden proiektuen inguruko azalpen zehatzak
eman zituzten Kudeaketa Estrategiko zuzendari Sebas Zurutuzak eta Diputatu Nagusiaren alorreko idazkari Ander
Arzelusek, EMUNeko ordezkari Amaia Baldaren gidaritzapean. Etorkizuna Eraikiz-eko proiektuak ezagutzeko eta palankak
txertatzeko markoa irudikatzeko lagungarria izan zen bi arduradunen jarduna eta, adierazi zutenez, Etorkizuna Eraikiz-en
filosofian ezberdinen arteko lankidetza sustatzen da. Etorkizuna Eraikiz-en baitan garatu diren proiektuek denborarekin
beren bidea autonomoki egiten duten proiektuak dira eta, hasiera batean, Aldundiaren babesa izan arren, apurka,
alde publikoak indarra galdu eta bere kabuz aurrera jarraitu behar dute. Hori horrela, zenbait adibide eman zituzten
eta Adinberri proiektua aurkeztu zuten eredu modura. Proiektu horrek adineko pertsonen ongizatea eta bizi kalitatea ditu
ardatz eta esparru desberdinetako eragileak ditu bere baitan.
Berrikuntza Palankak 2018k hiru saio izatea aurreikusi zen. Lehenengo saioan Etorkizuna Eraikiz bera zehatzago zer den
azaldu zuten eta proiektu batek Etorkizuna Eraikiz-en txertatzeko zein baldintza bete behar dituen ere zehaztu zuten.
Beste bi saioak uda pasata izan ziren eta saio horietan garatze bidean jarri nahi den balizko proiektu horren diseinua
landu zuten.
Putzuberri. Euskalgintzaren Berrikuntza Palanken mintegia
aurtengo Putzuberrik emandakoaren berri emateko ere
baliatu zuten. Hala, Languneko ordezkaritza bat Kultura,
Ekonomia Sustapena eta Etorkizuna Eraikiz-eko buruekin
bildu zirela adierazi zuen Hizkuntza Berdintasuneko
Zuzendaritzako atalburu Joxean Amundarainek. Itzulera
horretan, Putzuberriren baitan sortu diren aukera berriak
plazaratu zituzten eta gaur egungo egoera zein den ere
azaldu zuen. Hala, Putzuberrik fruituak eman dituela ere
nabarmendu zuen eta, bere esanetan, Gizarte Politikarekin
hainbat proiektu garatzeko bidean jartzea lortu da.
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EUSKARA NORMALIZATZEKO PLANA
Euskararen normalizazioaren bidean, Gipuzkoako Foru Aldundia Euskara Normalizatzeko VI. plana definitzen ari da.
Plangintza horretan Aldundiko langileen, zuzendarien eta sindikatuen ikuspegia eta proposamenak ere kontuan hartu
eta barneratzeko asmoz, 2018ko apirilean partaidetza egitasmo bat gauzatu zen. 2018-2022 urterako normalizazio
planaren testuinguruan kokatzen da proiektu hau, eta xede du Gipuzkoako Foru Aldundiaren lan-giroan euskararen
erabilera areagotzea. Euskararen erabilera kudeatzen duten erakundeak behartuta daude, legez, 5 urtetik behin
normalizazio plan bat Eusko Jaurlaritzari aurkeztu eta erakundean onartzera. 2018-2022 aldiari zegokion erabakia onartu
behar zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak; eta, besteak beste, lan-giroan euskararen erabilera bizkortzeko agindua jaso zuen
Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Hizkuntza Berdintasun Zuzendaritzak jasotako aginduarekin bat egiten zuen, eta bere egin
zuen plangintzaldi honetan Aldundiaren lan-hizkuntza, lehentasunez, euskara izan dadin jarduteko konpromisoa. Hori dela
eta, Hizkuntza Berdintasun Zuzendaritzak, Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzaren laguntzaz, erakunde barruan prozesu
bat abian jartzeko apustua egin du. Izan ere, uste baitu euskararen erabileran aurrera pausu nabarmen bat egiteko
langileekiko konplizitateak eraiki behar dituela: bai neurri berritzaileak adosteko, bai euren inplikazioa bilatzeko ere.
HELBURUAK
• Marko horretan, Hizkuntza Berdintasun Zuzendaritzak honako
helburuak definitu zituen prozesurako:
• Gipuzkoako Foru Aldundiaren lan hizkuntza nagusia euskara izan
dadin zerbitzu guztietan, elkarrekin zer eta nola egingo dugun kosortzea: Normalizazio planean txertatuko diren neurri positiboak
zerrendatzea, gaur egun dauden zailtasunak aztertzetik abiatuz.
• Hizkuntzen inguruko diskurtso eta jarreretan eragiteko, Normalizazio
Planak Foru Aldundi osoaren jarduna eragiten duela ikusarazi, eta
langileen ardura hartzean eragitea.
• Aldundiaren hizkuntza kudeaketan, ikuspegi berritzailetik, parte
hartzeko metodologiak ezartzea.

218 | EUSKARA NORMALIZATZEKO PLANA GFA

IBILBIDEA
I. Hasierako aurkezpen saio bateratua.
Apirilaren 11n burututako saioa: prozesuaren markoa, zergatiak, helburuak eta ibilbidea
bera ezagutzera emateko, prozesuan parte hartzeko prest agertu ziren pertsonei. Aipatu
partaidetza egitasmoan parte hartzea borondatezkoa izan zen, deialdi eta gonbidapen
bereziak egin zirelarik Hizkuntza Berdintasuneko eta Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzetatik.
Gotzon Egia, Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritzako zerbitzuburua, eta Mikel Irizar arduratu
ziren marko hori azaltzeaz.
II. Lan-saioak, partaide desberdinekin.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren lan hizkuntza nagusia euskara izan dadin Normalizazio
planerako baliozko ekarpenak jasotzeko helburuarekin lan-saioak burutu ziren, 3 eragiletalde desberdinekin:
•

Aldundiko teknikariak, 3 bilera desberdinetan banatuta: apirilaren 18an Jauregian,
apirilaren 24an Txaran eta apirilaren 25ean Errotaburun.

•

Aldundiko zuzendariak apirilaren 26an, Jauregian.

•

Aldundiko sindikatuetako ordezkariak: apirilaren 27an, Jauregian.

Partaideen hausnarketa eta lanketa 2 galdera nagusiren inguruan zentratu zen:
•

Gaur egun, gure eguneroko jardunean, non eta zertan dauzkagu zailtasunak?

•

Zailtasun horiei aurre egiteko, zer eta nola egin dezakegu elkarrekin?

III. Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritzaren barruko lana.
Lan saioetan jasotako iritzi, ideia eta neurrien azterketa sakona egin eta Normalizazio
planean ekarpen horretatik zer eta nola jaso daitekeen zehazteko.
IV. Itzulera saio bateratua.
Partaidetza egitasmoan ateratako ondorioak aztertu ondoren, Hizkuntza Berdintasuneko
Zuzendaritzak Normalizazio planean zer barneratuko duenaren berri eman eta ibilbidea
osatzeko eta guztien ekarpena aitortu eta eskertzeko.
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EUTOKIA
Batasunarekin
erlazionaturiko
beraien
esperientziak eta ametsak elkarbanatzeko.

Europako Egunean, 2017ko maiatzak 9an, “EUTOKIA” izeneko
belaunaldi desberdinen arteko pertsonen lantegiak egin
ziren Gipuzkoako Lurralde Historikoaren hainbat udalerritan.
Proiektuan, gazteak (30 urtetik beherakoak) eta adineko
pertsonak (65 urtetik gorakoak) elkartu dira eta Europar
Batasunaren iraganaren, orainaldiaren eta etorkizunaren
ezagutzan oinarritutako belaunaldien arteko parte-hartze
prozesu batean oinarritu da.
Lantegien helburu nagusia hausnarketa eta komunikaziorako
espazio baten sorkuntza izan da, non parte-hartzaileek
Europar Batasunaren eta bere etorkizunaren ulerkuntzan
sakondu duten elkarrizketa prozesu baten bitartez, gaiaren
alderdi garrantzitsuenetan zentratuz, parte-hartzaileen
artean ondare atxikimendua sustatuz.
Gipuzkoako bost udalerrietan antolatu da “EUTOKIA”:
Arrasate, Beasainen, Errenterian, Tolosan eta Donostian.
Horietako bakoitzean, tailerra egiteaz batera, herritarrak
gonbidatu dira, gazte eta adinekoak, Europar
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bizipenak,

EUTOKIA europar batasun berria argiztatzeko espazio
egoki bezala definitu dezakegu, eta hori da proiektu
honek lortu nahi duena proposatzen dituen belaunaldien
arteko topaketekin; gizabidezko espazioak egokitzea non
gazteak eta adinekoak elkartu daitezen, begira daitezen
elkarri, ezagutu, bizi, herentzian jaso eta irudikatzen duten
Europari buruko istorioak partekatu ditzaten. Adinekoen
ezagutzak eta gazteen bultzadak Europako integrazio
prozesua indartzeko behar den elixirra sortzen dute.
Eutokia itzultzen ditugu zitekeen leku bat edo espazio
ezin hobea bertan argia Europar Batasuneko
berriaren proiektu hau belaunaldi arteko bilerak bidez
proposatutako helburua da gisa, hiritar espazio non
gazte eta zahar aurkitu, begiratu ahalbidetzen, bere
istorioak partekatzeko Ezagutzen eta bizi izan zuten
Europan, heredatu zutenak eta etorkizunean eraikitzeko
nahi zutenari buruz. Adinekoen ezagutza eta emakume
gazteen bultzada osatzen duten elixirrak indartu egiten
dira Europako integrazio prozesua berriro indartzeko.
GARAPENA
Arrasateko lantegia maiatzaren 2an ospatu zen,
Beasainekoa maiatzaren 3an, Errenteriakoa maiatzak

4an, Tolosakoa
maiatzaren 9an.

maiatzaren

8

eta

Donostiakoa

Lantegien
deialdietarako
herritarrek
emandako
erantzuna oso positiboa da, 200 lagun baino gehiagoren
asistentziarekin, eta gazteak eta adinekoak taldekatuz
lantegi guztietan.
Lantegien dinamizazioa talde prozesuetan aditu diren
bideratzaileen bitartez egin da eta garapena aurreikusita
zegoen metodologiara egokitu da ezbehar handirik gabe.
METODOLOGIA
Lantegien metodologia proiektuarentzat diseinaturikoa
da konkretuki. Lantegien oinarrizko ezaugarriek (iraupena,
deitutako pertsona kopurua, gaia, planteatutako
helburuak, etab.) hasierako markoa definitzen dute,
zeinetatik faseen sekuentzia eta lantegietatik sortzen
diren lanak garatzen diren.
Lehenengo lau lantegietarako (Arrasate, Beasain,
Errenteria eta Tolosa) metodologia bat diseinatu da eta
bosgarrenarentzako, Donostiakorako, desberdin bat.
Gauzak horrela, bi lantegi modelo desberdin sortu dira.
Erabaki hau hainbat arrazoirengatik hartu da.
Batetik, Donostiako lantegia maiatzak 9an egin
nahi izan zen eta ondorioz, iraupen luzeagoa eduki
du eta data hori ospatzeko hainbat ekintza kultural
eta instituzional gehitu dira. Beste alde batetik,
Gipuzkoako lurraldean lortu ziren ondorio orokorrak
batzea nabarmentzat hartu zen Donostiako lantegian
sakontzeko gaiak definitzeko asmoz.
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ELKARTEAK ETA GFAREN ARTEKO HARREMANAK
ARINTZEKO PROZESUA
Egitasmo hau 2016an Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA) aurrekontu irekiak lantzeko egindako prozesuaren baitan
kokatzen da. Testuinguru horretan, herritarren elkarteek GFArekin duten harremanetan antzemandako zenbait hutsune,
arazo eta disfuntziori erantzuna eta konponbidea eman nahi izan zaie.
Aipatu bezala, GFAk identifikatuta zituen harreman horietako zenbait, hala nola, Aldundia urruneko erakunde gisa ikusten
dutela edota oro har, Administrazioarekiko harremanetan burokrazia handiegia eta hizkuntza arrotza nabarmentzen
dituztela, lege eta zerga arloko hainbat betebeharretan egunean egoteko ezezagutza edota zailtasunak dituztela eta
horrek guztiak, dagoeneko hainbat esparrutan sumatzen den boluntariotzaren inguruko epeltzeari lotuta, elkarteen egoera
zailtzen duela.
Hala, GFAko Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak diruz lagundu eta sustatu duen parte-hartze prozesu honek
Gipuzkoako elkarteen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko hartu-emana arindu eta hobetzeko helburua izan zuen.
Proiektuaren helburu nagusia, Gipuzkoako elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko harremana gerturatu
eta elkarteei euren jarduna garatzeko behar duten laguntza erraztea izan da eta helburu nagusi hori zenbait helburu
zehatzen bidez bilatzen da:
•

Gipuzkoako elkarteek bizi duten egoeraren diagnostiko arina egitea.

•

Gipuzkoako elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko harremana gerturatzeko lan-ildoak
antzematea eta horiek lantzeko bideak planifikatzea.

•

Elkarteen artean zein Administrazioan jarduera eredugarriak antzematea.

•

Gipuzkoako elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko hizketa zuzena bideratzea.

•

Gipuzkoako elkarteen jarduna errazteko bidean antzematea zerga, lege eta baimen betebeharrei
dagokionean bereziki.
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LAN PROZESUA
Partaidetzazko prozesuak, prestaketa lanen eta
itxieraren artean bi fase nagusi izan zituen, lehena,
herritarren elkarteek GFArekiko harremanean dituzten
arazoen diagnostikoa osatzeko egindako lansaioei
zegokiena eta bigarrena, arazo horiei konponbidea
bilatzeko antolatutako lansaioen gainekoa. Tartean,
GFAko sailetako teknikariekin lan saio propioak egin
ziren, landutako arazoen identifikazioa eta kontrastea
egiteko eta horientzako proposatutako konponbideen
kontrastea eta bideragarritasuna aztertzeko.
Prestaketa lanak
Prestaketa lanen artean, prozesuaren diseinua, elkarteen kontaktazioa eta saioen logistikari begirako antolakuntza lanekin
batera, GFAko barne mailako lanketatik abiatu zen prozesua. Horretarako, GFAko teknikariei galdetegi bat helarazi
zitzaien Gipuzkoako elkartegintza eta Administrazioaren arteko harremana arintzeko egon daitezkeen mugak eta aukerak
antzemateko eta beharren aurre-diagnostikoa egiteko helburuarekin. Galdetegiaren emaitzak oinarri hartuta, lansaio
nagusi bat antolatu zen gaiarekin lotura eta aurrera begirako konponbideekin inplikatuta dauden sailetako teknikariekin.
Lansaio honetan, elkarteen eta GFAren arteko harremanean aurreikusten hasitako zailtasun eta arazoak identifikatu
eta horien balizko konponbideen oinarriak landu ziren. Saio honetako lorpen nagusia izan zen Elkarteek Aldundiarekin
dituzten harremanetan aurkitzen dituzten muga eta zailtasunen aurreikuspena adostea eta baita, muga eta zailtasun
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horietako batzuen konponbide-aukerak aztertzea ere, horien egingarritasun-maila zehazten hasiz.
Prozesuan zehar, herritarren elkarteekin egin ziren saioen artean GFAko sail eta teknikarien arteko jarraipen eta kontraste
bilera gehiago ere egin ziren, lantalde teknikoaren baitan eta unean-unean gaiarekin zeresana izan duten sail eta
teknikariekin kontraste ariketak eginez.
Diagnostikoa: arazoak
Lehenengo erronda honetan, Gipuzkoako bederatzi eskualde burutan antolatu ziren lansaioak eta guztira 218 pertsonek
parte hartu zuten, orotara 150 elkarte ordezkatuz. Lehen bederatzi saioen helburua egoeraren diagnostikoa egitea
izan zen. Hortaz, elkarteek Aldundiarekiko harremanetan dituzten arazo edota oztopoak identifikatu ziren. Horretarako,
taldeka arazoen identifikazio ariketa egin zuten eta ondoren, elkarren artean arazo horiek gaika multzokatu zituzten,
arazo nagusiak zehazteko helburuarekin. Arazoen diagnostikoa osatuta, arazoen urgentzia edo garrantzia maila
ebaluatu zen semaforoaren ariketaren bidez, arazo bakoitzari aurkitu beharreko konponbidea denboran zein epetan
egin behar litzatekeen aurreikusteko. Saio guztietan jasotako arazoen argazki orokorra osatuta, elkarteetako ordezkariei
bidali zitzaien akta, ekarpenak jasotzeko tartea irekiz.
Lanketa: konponbideak
Bigarren errondan, Gipuzkoako bederatzi eskualde burutan antolatu ziren lan saioak eta guztira 109 pertsonek parte
hartu zuten, orotara 82 elkarte ordezkatuz. Bigarren errondako bederatzi saioen helburua arazoen lanketa aurkeztu eta
horien konponbideak lantzea izan zen. Hala, elkarteek Aldundiarekiko harremanetan dituzten arazoak nola konpondu
aztertu zen nagusiki. Horretarako, lehenengo saioetako edukiak GFAko Lantalde Teknikoan kontrastatu eta landu
ziren lehendabizi eta ariketa horren emaitza gisa, GFAk zein arazo jotzen zituen bideragarritzat aztertu zuen. Hala,
konponbidea emango zaien arazoen zerrenda aurkeztu zitzaien saioetako partaideei eta bestalde, konponbiderik
ez duten edo konponduko ez diren arazoen zerrenda eta konponbidea zergatik baztertu zen ere azaldu zitzaien.
Konponbide aukerak eta baztertutako konponbideak aztertu ondoren, lantaldeetan konponbide horiek osatzeko ariketa
egin zuten: zehaztasunak, baldintzak, ezaugarriak, mugak, epeak… ondorioz, konponbideei forma emateko ekarpenak
jaso ziren. Era berean, proposatutako konponbideek elkarteei zein neurritan eragiten zieten eta horiek arazoei irtenbidea
ematen zieten ala ez ebaluatu zen partaideekin. Herritarren elkarteekin landutako edukien kontrastea egiteko eta batez
ere, arazoei eman beharreko konponbideen bideragarritasun teknikoa abiatzeko, bigarren lansaio bat antolatu zen
GFAko diru-laguntza lerro ugarietan parte hartzen duten teknikariekin. Nabarmendu zen, proposatutako konponbideak
gauzatzeko borondate politikoa badagoela.
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GUZTION ARTEAN EKITEN
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015-2019 Kudeaketa Plan
Estrategikoan legealdi honetarako finkatutako helburuen
artean daude herritarrekiko harreman irekia finkatzea, eta
parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekitzea.
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gobernantzako eta Gizartearekiko
Komunikazioko Departamentuaren bidez, zenbait helburu
finkatu ditu, herritarrekiko nahiz Lurraldeko gainerako eragile
ekonomiko eta sozialekiko etengabeko lankidetza bermatzeko
politika publikoak planifikatu, garatu eta ebaluatzerakoan;
eta herritarren partaidetzarako bide berriak zabaldu ditu.
Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen antolamendu instituzionala Herri
Administrazioen deszentralizazio, koordinazio eta eraginkortasun
irizpideetan oinarritzen da, beraien eskumena gauzatzekoan;
betiere sektore horretan lan egiten duten entitate publiko eta
pribatuen lankidetza eta parte-hartzea bultzatuz.
Gaur egun, Gizarte zerbitzuen eragileen partaidetza hiru Aholku Kontseiluren bidez bideratzen da: Gizarteratze gaietako
Aholku Kontseilua, Ezinduen Kontseilua eta Adinekoen Kontseilua. Kontseilu hauek araututa daude hiru Foru Dekreturen
bidez. Adinekoen Kontseiluari dagokionez, 121/1999 Foru Dekretuan arautzen zen eta bi aldaketa egon ziren 2010ean
eta 2013an, bere funtzionamenduaren gaineko balorazioa egin ondoren, bere osaketa aldatzeko batez ere. 2017ko
urriaren 24an, Foru Dekretu berria onartu zen Adinekoen Kontseiluaren osaketa aldatzeko. Dekretu horren arabera,
Kontseiluak 19 kidek osatuko lukete. Proiektu honen asmoa da Gizarte zerbitzuen alorrean Gipuzkoa egituratzen duten
eskualde bakoitzeko ordezkari bana (7 orokorrean) aukeratzea parte-hartze prozesu baten bitartez. Proposamen hau
Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako departamentuko Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako
Zuzendaritzak egindako eskaerak sortzen zuen.
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Prozesu honen helburu nagusia, hain zuzen ere, Gipuzkoako Adinekoen Kontseiluaren osaera burutzea izan zen.
Horretarako helburu zehatz batzuk ezarri ziren:
•

•

Gipuzkoako eskualde ezberdinetan dauden sektorearen elkarteak ordezkatuta egon ahal izatea (7 kide
Kontseiluak izango dituen 19etatik).
Dekretu berriaren eta proiektu honen aurkeztea
Elkarteen aukeraketa-prozesua dinamizatzea, eskualde bakoitzean ordezkari bat hautatu dezaten, irizpide
ezberdinak landuz.
Kontseiluko giroa “naturalizatzea”

•

Kontseiluaren helburua zein den guztiek argi izatea

•

Partaide guztiak ados jartzea eta norabide berdinean joatea

•

Ordezkaritza irizpideak Kontseiluaren funtzionalitatearen arabera adostea

•

Ordezkarien aldakortasuna irizpidetzat hartzea garrantzizkoa dela hausnartzea

•

Eskualde bakoitzak Kontseiluan lantzen diren gaien berri eman ahal izateko sistema bat zehaztea

•
•

Markoa sortzen
Herritarren Partaidetzarako Legealdiko Planaren apustuetako bat da politika publikoak
prestatzerakoan herritarren benetako parte-hartzea bermatzea; izan ere, horren bidez lortuko
da herritarrengan sustatzea balio publikoaren sorkuntzan duten erantzunkidetasuna, gizartea
osatzen duten pertsonengan jarriz begirada, kidetza sentimendua eta ingurunearekiko nahiz
guztien ongiarekiko konpromisoa sustatuz. Gizarte gipuzkoarra ahaldundu behar dugu, bere
aberastasun eta aniztasun osoan, jabetu dadin norbanakoengan eragina duten erabaki
politiko eta publikoetan parte hartzeko eta eragiteko eskubidea duela, eta parte-hartze eta
eragite hori gizartea osatzen dugun guztion obligazioa ere badela.
Metodologia
Prozesu honetarako metodologia parte-hartzaile bat erabili da. Prozesu hau modu parte-hartzaile, proaktibo eta adostu
batean aurrera eramateko asmoz, ezinbestekoa ikusten da prozesu honetan zehar landuko diren puntu guztiak Kontseiluko
kideek lantzea eta finkatzea. Izan ere, haientzat baliagarriak diren irizpideak eta oinarriak adostea beharrezkoa da
Kontseiluaren etorkizunerako funtzionamendu egokia bermatzeko.
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1. FASEA
Fase bakoitza Gipuzkoako lurraldeko 7 eskualdeetan egin
zen modu berdintsu batean. Fase honen helburua, proiektua
parte-hartzaile guztiei aurkeztea eta kontseilua osatzeko
oinarria sortzea izan zen. Horretarako hainbat helburu zehatz
ezarri ziren, hala nola, proiektuaren testuingurua eta zergatia
azaltzea, lurralde ordezkariaren funtzioa eta betebeharrak
sortzea, lurralde ordezkaria hautatzeko ordezkaritza irizpideak
guztion artean adostea eta eskualde bakoitzaren nortasun
eta balio erantsia identifikatzea
2. FASEA
Fase honen helburuak eskualde-mailako kontseilua osatzea
eta lurralde ordezkaria hautatzea izan ziren eta horretarako
ezarritako helburu zehatzak, eskualde-mailako kontseiluko
funtzioak eta betebeharrak zehaztea, eskualde-mailako
kontseiluko kideek talde lanean aritzeko beharrezkoak dituzten
ezaugarriak identifikatzea, eskualde-mailako kontseiluko
kideak identifikatzea eta izendatzea, eskualde-mailako
kontseilua martxan jartzeko lehen pausoak eta komunikazio
plana zehaztea eta lurralde ordezkaria hautatzea.
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HAURREN ERABAKIA
Parte-hartzea etengabeko prozesua da eta baita
gipuzkoar guztien eskubidea ere, baina egungo
mundua helduek eta helduentzat sortua da,
sarritan, haurrak kolektibo gisa ahazten ditugulako.
Hori dela eta, Gipuzkoako haur eta nerabeen
ahotsa politika publikoen diseinuan aintzat hartzeko
eta haurrak eta nerabeak eskubide osoko hiritar
gisa aitortzeko helburuarekin Foru Aldundiak eta
UNICEFek gauzatutako parte-hartze prozesua da
“Haurren erabakia”.
Egitasmo hau aurrera eramateko Foru Aldundiak eta
UNICEFek hitzarmena sinatu zuten. Honen baitan,
urtean behin haurren parte-hartze programari
buruzko informazio jardunaldi bat egitea eta haur
eta nerabeentzat Foru Aldundiaren web orrian
iradokizunen postontzia sortzea aurreikusi zen.
Halaber, Umeen Hiri Adiskideak programaren
zabalkundea egitea ere helburu du hitzarmenak.
Programa honen bitartez Haurren Eskubideei
buruzko Konbentzioan bildutako printzipioak udal
mailan ezartzea eta halaber, Foru Aldundiak
Gipuzkoa Umeen Lurralde Adiskide bihur dadin
urratsak egitea lortu nahi baita. Bide hori egiteko,
UNICEFen aholkularitza eta laguntza izango dute
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bai, Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta baita “Umeen
Hiri Adiskideak” programa txertatzeko laguntza
eskatzen duten gainerako udalerri eta udalek ere.
Lurraldeko
eskualde
desberdinetako
bost
ikastetxetako LH5eko haurrek parte hartu zuten
proiektu pilotu honetan.
•
•
•
•
•

Belaskoenea Ikastetxea (Irun)
Ekintza Ikastola (Donostia)
Iraurgi Ikastetxea (Azpeitia)
Joxemiel Barandiaran Eskola (Ataun)
Juan Antonio Mogel Ikastola (Eibar)

Hauek dira prozesuaren baitan egin ziren tailerrak:

Dastatze tailerrak
“Dastatze Tailerren” bitartez, parte-hartzeari buruzko
oinarrizko kontzeptuak landu ziren haurrekin.
Halaber, talde-lanean aritzeko klima egokia sortzea,
haurren motibazioa eta interesa sustatzea eta
piztea eta ebaluazioa egitea ere izan ziren lehen
tailer horien helburuak. Beraz, haurren iritzi, ekarpen
eta iradokizunak jaso ziren, ondorengo faseetako
ekimenetan hobekuntzak txertatzeko. Oro har,
lehen fase honek oso balorazio positiboa izan zuen
haurren, irakasleen eta dinamizatzaileen aldetik.
Aipatutako zentro horietan hainbat lansaio egin
ziren, partaidetza eta elkarbizitzarako beharrezkoak
diren giza balioen hedapena sustatzeko, hala nola,
aukeren berdintasuna, kooperazioa, komunikazioa,
genero berdintasuna, inklusioa, dibertsitatea, edota
enpatia.
Prozesu osoan zehar metodologia parte-hartzailea
eta dinamikoa erabili zen, bizipenetan oinarritutakoa.
Metodologia honen bitartez, hausnarketa eta
sormena landu eta sustatu nahi izan ziren, haurrek
gure gizarteak mahai gainean dituen etorkizuneko
erronkei buruzko gogoeta egin zezaten.
Aipatu gogoeta eta lanketa herri-mailan zein
lurralde-mailan egin zuten haurrek, lehendabizi gaira
gerturatzeko lansaioak egin zituzten eta amaitzeko,
Foru Aldundiaren Aurrekontu Irekietan aurkezteko
proposamenak landu zituzten.

Herri-mailako tailerrak
Ataungo, Donostiako eta Irungo haurrek parte
hartu zuten herri-mailako tailerretan. Horien bitartez,
beren herriaren inguruko hausnarketa egin eta herri
ideala nolakoa izango litzatekeen irudikatu zuten.
Herria ezagutzeko eta birpentsatzeko aukera izan
zuten haurrek, eta konturatu ziren bazutela zeresana
eta gauzak aldatzeko eta proposamenak egiteko
ahalmena eta gaitasuna dutela.

Gipuzkoa mailako tailerrak
Gipuzkoa mailan, berriz, etorkizuna begira jarrita,
aurre egin beharreko erronka nagusiei buruz
hausnartu zuten Eibarko eta Azpeitiko haurrek,
baita gobernantza eredu berriei buruz ere. Beraz,
tailer horien bitartez haurren ikuspegitik etorkizuneko
erronkei nola aurre egin aztertu zuten ikasleek.
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Besteak beste, naturaren zaintzari, teknologia berriei
berdintasunari eta giza-harremanei buruz azaldu
zuten kezka gehien haurrek. Tailerretan, beraz, horien
inguruan hausnartu eta proposamenak egin zituzten.

Aurrekontu parte-hartzaileen tailerra

Esan bezala, haurrek egindako proposamen
guztiak bildu, aztertu eta bideragarriak zirenak
Foru Aldundiaren aurrekontu proiektuan txertatuak
izan ziren. Haurren Erabakiaren prozesuaren
baitan, Aurrekontu Irekietan txertatuak izateko
proposamenak lantzeaz gain, haurrek dekalogo
bat ere garatu zuten:

Amaiera ekitaldia

Tailer hauen bitartez, Aldundiak aurrekontu
irekien ekimena partekatu zuen hezkuntza zentro
ezberdinetako
haurrekin,
haurrek
erabakiak
hartzeko eta proposamenak egiteko aukera izan
zezaten. Horrela, egindako proposamen, ekarpen
eta iradokizunekin hurrengo urteko foru aurrekontuak
osatu zituzten.
Herri-mailako zein lurralde-mailako tailerretan
landutako proposamenetatik abiatuta landu
zituzten haurrek aurrekontu irekietan parte hartzeko
eta ekarpenak egiteko proposamenak. Aurrekontu
parte-hartzaileen tailerretan hezkuntza zentro
guztietako ikasleek parte hartu zuten eta saio
guztietan izan zen Gobernantza eta Komunikazio
Diputatua den Imanol Lasa ere.
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“Haurren erabakia” prozesuari amaiera eman
zitzaion Tabakaleran egitasmoan parte hartu zuten
eskualde ezberdinetako bost zentroetako 223 haur
bildu zituen ekitaldiarekin.
Haurrak izan ziren protagonistak, prozesu osoan zehar
ere eurak izan zirelako protagonista nagusienak.
Parte-hartze prozesu honen bitartez, haurrek ikusi
zuten zeresan handia dutela, proposamenak
egiteko ahalmen eta gaitasuna zutela eta helduak
bezain garrantzitsuak direla etorkizuna eraikitzerako
orduan.
Baina barrerako eta beren buruak pantaila batean
ikusteko tartea ere izan zuten haurrek, izan ere, Anjel
Alkainen sketch ezberdinekin eta prozesuan zehar
grabatutako bideoekin girotuko zen saioa eta noski,
protagonistek hitza hartu zuten ekitaldian, prozesua
nola bizi izan zuten eta parte-hartzea eurentzat zer
den azaltzeko.
Foru Aldundiak eta UNICEFek abiarazitako egitasmo
berri honek jarraipena izango du datozen urteetan
ere, lurraldeko beste ikastetxe batzuetako haurren
parte-hartzearekin.

HIRUGARREN SEKTORE SOZIALA
SUSTATZEKO ESTRATEGIA
Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008
Legeak hirugarren sektore soziala edo gizarte ekintzako
hirugarren sektorea txertatu zuen, nahiz eta ez zuen
kontzeptua definitu. Definizio hori 283/2012 Dekretuak,
abenduaren 11koak, ekarri zuen.
Dekretu horrek honela definitzen du hirugarren sektore
soziala edo gizarte ekintzako hirugarren sektorea: "gizarte
ekintzako hirugarren sektorea erakunde pribatu jakin
batzuek osatzen dute: erakunde pribatu horiek formalki
antolatuta daude, ez dute irabazteko asmorik eta,
nagusiki, gizarte elkartasuna sustatzen dihardute, hala
nola pertsonen parte-hartze soziala, gizarte eskubideak,
gizarteratzea, eta gizarte kohesioa bultzatzen Euskal
Autonomia Erkidegoaren esparruan”.
Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeak, abenduaren
5ekoak, azaltzen du lehentasunezkoa dela hirugarren
sektore sozialarekin elkarlana indartzea eta, gainera,
garrantzitsua dela "laguntzako sare informalei eustea,
eragindako pertsonen partizipazio antolatua sustatzea,
sistemen arteko lankidetza eta koordinazio esparru batzuk
eratzea eta, azkenik, halako politika sozial bat garatzea,
non herritar guztiek herritartasun osoa irits dezaten”.

Testuinguru horretan sortzen da 6/2016 Legea,
maiatzaren 12koa, Euskadiko Hirugarren Sektore
Sozialari buruzkoa, helburu hauek betetzeko: lehenik,
Euskadin hirugarren sektore soziala eratzea eta bere
ezaugarriak ezartzea, hura osatzen duten entitate
eta sareen bitartez; bigarrenik, entitate eta sare
horiek indartzeko neurriak hartzea eta sustatzea;
hirugarrenik, entitateen lankidetza eta elkarlana
bultzatzea; eta, azkenik, sustatzea hirugarren
sektore sozialak parte-hartzea eta ekarpena egitea,
orokorrean, esku-hartze sozialean.
Horiek horrela, metodologia parte-hartzailea erabilita
txosten bat egin zuen Aldundiak, Hirugarren Sektore
Sozialaren Legea Gipuzkoan garatzeko edo ezartzeko
jarraitu behar den foru estrategia definitzeko azterketa
diagnostiko bat egiteko helburuarekin.
Txosten hori egiteko, esan bezala, metodologia partehartzailea erabili zen eta, horren barnean, teknika
kualitatiboak hautatu zituen, besteak beste, erdi
egituratutako elkarrizketa sakona eta eztabaida taldea.
Lana sei fasetan banatu zen:
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0.
Diseinu
fasea

1.
Diagnostiko
fasea

2.
Proposamen
fasea

Diseinu fasea
Fase honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte
Politiken
Departamentuak,
erakunde
bereko
Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak eta Deustuko
Unibertsitateak elkarrekin egin zuten lan, proiektuaren
diseinua definitzeko.
Hain zuzen ere, hiru erakundeetako bakoitzaren
ardurak zehaztu ziren, prozesuaren koordinazioa eta
ezaugarriak (besteak beste, faseak, metodologia,
kronograma eta parte hartzaileak). Gainera,
azterketa hirugarren sektore sozialeko entitateei
aurkezteko asmoz, informazio bilera bat antolatu
zen. Bilera horretara deituta zeuden entitate
horietako arduradunak.
Diagnostiko fasea
Gaiaren diagnostiko bat egiteko asmoz, hainbat
dokumentu aztertu eta alderatu ziren:
•

6/2016ko Legea, maiatzaren 12koa, Euskadiko
Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoa.

•

Boluntariotza planak.

•

Gipuzkoako Foru Aldundiaren hainbat estrategia.

3.
Alderapen
fasea

4.
Emate
fasea

5.
Balioespen
eta ebaluazio
fasea

Gainera, hainbat pertsonari erdi egituratutako
elkarrizketak egin zitzaizkien. Guztira, 9 pertsona
elkarrizketatu ziren, lantaldeak hirugarren sektore
sozialaren esparruan erreferentziatzat zituenak. Pertsona
horietako batzuk administrazio publikokoak dira eta
beste batzuk hirugarren sektore sozialekoak. Elkarrizketak
2017ko maiatzean egin ziren.
Zehazki, 9 pertsona
hauetatik zetozen:

parte-hartzaileak

erakunde

•

Administrazio publikoa: Gizarte Politiken
Departamentuko eta Gizaldeko teknikariak.

•

Hirugarren Sektore Sozialeko entitateak: Begisare,
Harri Beltza, Cáritas, Sargi eta Sareginez.

Proposamen fasea: Eztabaida edo alderatze taldea
Elkarrizketetako materiala aztertu ondoren, eta
zehaztasun handiagoa behar zuten kontzeptuen
ulermenean sakondu nahian, hiru eztabaida edo
alderatze talde antolatu ziren, bat, Gipuzkoako Foru
Aldundiko teknikariekin eta beste biak, saio desberdinetan,
hirugarren sektore sozialeko entitateetako arduradunekin.
Parte-hartzaileak hautatzeko zehaztutako irizpide bakarra
izan zen aipatutako kategorien (administrazioa eta

232 | HIRUGARREN SEKTORE SOZIALA SUSTATZEKO ESTRATEGIA GFA

hirugarren sektore soziala) ordezkagarritasuna bilatzea.
Hala, taldeak honela osatu ziren:
1. Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikarien eztabaida
taldean, 12 pertsona elkartu ziren, hainbat
sailetakoak: Gizarte Politikak; Kultura, turismoa,
gazteria eta kirolak; Ekonomiaren sustapena,
landa ingurunea eta lurralde oreka; Boluntariotza
agentzia; Herritarren Partaidetza; Gobernantza eta
gizartearekiko komunikazioa; eta, azkenik, ahaldun
nagusiaren idazkari teknikoa.
2. Hirugarren
sektore
sozialeko
entitateetako
arduradunen eztabaida taldean, goizez, 11
pertsona elkartu ziren (Dya Gipuzkoa, Harri Beltza,
Gielmar, Alcer, Ortzadar, Agipad, Akabe, Ademgi,
Adiskidetuak kultur arteko elkartea, Erretiratu eta
pentsiodunen elkartea).
3. Hirugarren
sektore
sozialeko
entitateetako
arduradunen eztabaida taldean, arratsaldez, 10
pertsona izan ziren (Caritas, Begisare, Gurutze Gorria,
Hurkoa, Berriztu, Erroak Sartu, Nagusilan, Elhabe,
Afedeg eta Emaus). Bilera horiek ere maiatzean
egin ziren. Erdi egituratutako elkarrizketetan egin
den bezala, hiru saio horiek ere transkribatuta
gelditu dira. Hala, transkribatutako edukia aztertzeko,
transkribapen hori behin eta berriro irakurri da eta
grabaketa entzun da. Irakurketa eta entzuketa
horietan, gaiak edo kategoriak azaltzen joan diren
heinean, gai edo kategoriak horiek jasotzen joan
gara. Datuak interpretatzera iristeko, diskurtsoa
behin eta berriro irakurri da eta ikertaldeak ere bere
komentarioak erantsi ditu.

Alderatze fasea
Fase honetan, aurreko tekniken bidez eskuratutako
informazioa prozesuan parte hartu zuten pertsonekin
alderatu zen, proposamenak egitera iritsi ahal izateko.
Hainbat pertsonak hartu zuten parte fase honetan:
•

Prozesuan parte hartu duten hirugarren sektore
sozialeko entitateetako 16 arduradunek.

•

Foru Aldundiko 6 teknikarik, Gizarte Politiketako
Departamentukoak.

Emate fasea
Laugarren eta azken-aurreko fasean
dokumentua erakundeari eman zitzaion.

prestatutako

Balioespen eta Ebaluazio fasea
Prozedura amaitzeko, prozesu osoan parte hartu zuten
pertsonen balioespena eta ebaluazioa jaso zen fitxa
batzuen bidez.
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LEHEN SEKTOREA
Gipuzkoako gizartearen ongizateari eta Gipuzkoako
paisaia eta natur ingurunea kontserbatzeari egiten
dion ezinbesteko ekarpena aitortzeko xedez.

2016an abiatutako prozesu honek jarraipena izan
du 2017an eta 2018an. 2016an diagnostikoa egin
zen eta 3 erronka identifikatu ziren eta horietatik
abiatuz, ekintza zerrenda konkretu bat sortu zen.
Honek lantalde batzuk sortzeko beharra ekarri zuen.
2017-2018 urteetan zenbait ekintza burutu ziren partehartze prozesu honen baitan, esanguratsuena, GURE
LURRA Sembrando Futuro topaketaren lehenengo
eta bigarren edizioak.
Esan bezala, lehen sektoreko eragileak lurraldeko
landa ingurunearen etorkizunari buruz egiten ari diren
parte-hartze prozesuaren barruan, hasi zuen 2017an
bere ibilaldia jardunaldi honek. Batez ere, lehen
sektorea ikusgarri egiteko sortu zen, sektore horrek
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Baina Gure lurra Topaketa, baserritarren eta hiritarren
arteko topagunea ere bada da. Gipuzkoako
Foru Aldundiak bultzatzen duen ekimen honek,
guztion onuran lan egin, lehen sektorearen balioa
nabarmendu eta Gipuzkoako gizarteari ikuspegi
berri bat izateko aukera eman nahi dio.

Gure Lurra 2 topagunean, nekazaritza sektorean
gazteen egoera eta belaunaldi aldaketa jorratu
ziren gehienbat. Gipuzkoan nekazaritza sektoreak
daukan erronkarik handienetarikoa belaunaldi
aldaketa da, hau da, gazte berriak nekazaritza
sektorean barneratzea. Horretarako, dudarik gabe,
sektore honetako jarduerek errentagarritasuna
badutela demostratu behar da, baserritik edo
nekazaritza jardueratik bizimodu duin bat lor
daitekeela. Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du
ulertzen XXI. mendeko Gipuzkoa bat nekazaritza
sektorerik
gabe,
paisaian,
kulturan,
gure
idiosinkrasian, ekonomian... duen eraginarengatik,
baina egia da horren arriskua badagoela.
2017an ospatu zen lehen edizioko hizlariak
Rigoberta Menchú Tum eta Odile Rodríguez de la
Fuente izan ziren. Menchú doktorea Guatemalako
lider indigena da, 1992an Bakearen Nobel saria
irabazi zuen eta 1998an Nazioarteko Lankidetzako
Asturiasko Printzea saria.

Belaunaldi aldaketa erronka nagusi izanik, 2004.
urtean euskal administrazioek GAZTE PLANA izeneko
ekimena martxan jarri zuten eta Euskal Autonomi

Odile Rodríguez de la Fuente, biologia-zientzietan
eta zinema-ekoizpenean lizentziatua, Félix Rodríguez
de la Fuente Fundazioaren bultzatzailea izan zen eta
gizakiaren eta lurraren arteko harmoniaren aldeko
lan irmoagatik da ezaguna
Gure Lurra Sembrando Futuro topaketaren bigarren
edizioan, Tony Nadal eta Domingo Merino izan
ziren hizlari eta lehen sektorean ekintzailetza eta
bizimodu hori aukeratu duten gazteen motibazioak
nabarmendu zituzten.
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Erkidegoak Europara aurkezten duen Landa
Garapen Programan ere barneratu zen, Europako
diru-laguntzez baliatzeko.
GAZTE PLAN hau Eusko Jaurlaritzaren eta foru
aldundien elkarlanaren bidez gauzatzen da eta
oinarrian honetan datza: gazte batek (40 urte
baino gutxiago) lehen sektorearekin zerikusia duen
ideia edo asmoren bat badu eta gauzatu nahi
badu, programa honek aukera ematen dio bost
urtean bere ideia mamitu eta martxan jartzeko,
horretarako monitorizazio eta tutorizazio dinamika
baten barruan. Funtsean, bere ideia proiektu
bihurtu, bideragarritasuna aztertu eta hala bada
exekutatzen laguntzen zaio. Horretarako, formatu
eta monitorizatu egiten da bost urte horietan, eta
Foru Aldundiak 70.000 eurotaraino iritsi daiteken
“beka” moduko bat ematen dio gazteari.
2004. urtetik gaur arte, programa honetatik igaro
eta sektorean instalatu diren gazteak 220 inguru izan
dira. Gaur egun, Gipuzkoako Foru Aldundiak urtero
800.000 euro inguruko aurrekontu bat zuzentzen
du plan honetara eta batez beste urtero 20 gazte
inguru sartzen dira.
Hain zuen ere, plan horri esker beraien enpresak
abian jarri dituzten bost gazteren testigantzak entzun
ziren jardunaldian. Lehen sektorea ezagutzen zuten
eta beraien gurasoen ogibidearekin jarraitzea
aukeratu zuten Leire Lizeaga eta Joxe Ramon
Arsuagaren esperientziak edota hiriko etxea eta lana
utzi eta baserrira joan eta baserritik bizitzea aukeratu
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zuten Martina Urbistondo eta Jon Harreduy senaremazteen edo Aintzane Garmendiaren autuak.
Bazkal ostean, Alvaro Neil “biziklown” ezagunak
zabaldu zuen arratsaldeko ekitaldia. Nomada, pailazo,
egile, dokumentalista eta, batez ere, inspiratzailea.
Hamahiru urtetan, bizikletaz 117 lurralde zeharkatu
ditu bere clown ikuskizunarekin. Motibazioan eta
inspirazioan jarri zuen indarra, irribarrea alboratu gabe.
Ondoren, Pedro Berriotxoa eta Lorea Muguruzak textu
liburuetan agertzen den baserriaren inguruan egin
duten ikerketa aurkeztu zuten.
Amaitzeko, ekitaldiko protagonista batzuk lehen
sektoreko hausnarketak partekatu zituzten
mahai-inguruan.

MEMORIA HISTORIKOA

Gipuzkoako Foru Aldundiko Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiari dagokio, bere funtzioen
artean, memoria historikoa –1936 eta 1975 epeari dagokiona, gerra zibila eta diktadura frankista barne hartuzberreskuratu, ezagutarazi eta ondorengoei transmititzea, betiere, biktimei dagozkien egia, justizia eta erreparazio
eskubideak bermatuz.
Horretarako Zuzendaritzak lankidetzan dihardu lurraldeko elkarte eta beste erakunde batzuekin; eta dirulaguntza ildo
berezi bat ere garatzen du, Udalei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei zuzenduta. Marko horretan, Bizikidetzaren eta
Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiak prozesu honen fokua lurraldean memoria historikoa bereziki lantzen duten
elkarteetan jarri nahi du.
Horretarako, parte-hartze prozesu bat abiarazi zuen 2018an, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak
lurraldeko elkarteekin duen lankidetzaren esparruan, memoria historikoaren inguruan egindako lanaren eta gaurko
egoeraren diagnosi partekatu bat egiteko eta horren arabera, etorkizuneko lan ildo posibleak definitzeko. Prozesua 3
saiotan garatu zen.
Lehenengo saioa:
Prozesuaren aurkezpena, eta azken 7-8 urteetan egindako
ibilbideari buruzko lehen hausnarketa partekatua
Lehenengo saioa 2018ko urriaren 16an egin zen.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Bizikidetza eta Giza Eskubideen
Zuzendaritzak memoria historikoa lurraldean lantzen duten
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elkarteei helarazitako gonbidapenari
erantzunez, guztira 26 pertsona -9
emakume eta 17 gizonezko- bildu
ziren lehenengo saio honetan. Bertan,
lanketa kolektiborako prozesuaren
eta bere markoaren aurkezpena
egin zen lehenik. Ondoren, Memoria
historikoaren esparruan, azken 7-8
urteetan
irabazi-asmorik
gabeko
elkarteek eta Zuzendaritzak lankidetzan
egindako lanari buruzko taldearen
lehen hausnarketa egin zen eta, azkenik,
aurrerapauso eta lantzeke geratzen
diren erronka nagusiak identifikatu ziren.

Bigarren saioa:
Gaur, eta dimentsio anitzetatik begiratuta, nola gaude? Etorkizunera begira zer erronka
identifika ditzakegu?
Bigarren saiorako hitzordua urriaren 23rako zehaztu zen. Saio honetan guztira 22 pertsona
-11 emakume eta 11 gizonezko- bildu ziren. Aurreneko saioarekin alderatuta, taldearen
muina mantendu egin zen –salbuespenen bat tarteko-, eta kide berriak ere batu ziren
Irabazi-asmorik gabeko elkarteen eta Zuzendaritzaren arteko lankidetzaren markoan,
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gaurko egoerari begirada anitza –edukiak,
elkarteen egoera, lankidetza publiko-pribatua...:
Nola gaude? Zerk funtzionatzen du ondo, eta zerk
ez? Datozen urteei begira zer erronka identifika
ditzakegu? Eta zein modutan egin dezakete
ekarpen on bat Zuzendaritzak eta elkarteek?

Hirugarren saioa:
Prozesuaren emaitzak eta konpromisoak. Ebaluazioa eta amaiera.
Hirugarren eta azken saioa, 2018ko azaroaren 13an egin zen. Bertan, prozesuaren ondorio eta emaitzen azterketa;
eta Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak aurrera begira har ditzakeen konpromisoen azalpena egin zen.
Memoria historikoaren inguruan Gipuzkoan egindako lanaren irakurketa osatzeko eta datozen 2-3 urteei begira lan-ildo
nagusiak zeintzuk izan daitezkeen partekatzeko, bi galdera planteatu ziren:
•

Memoria historikoa Gipuzkoan: orain arte aipatu ez den beste ezer, gaurko argazkia osatzeko?

•

Zein norabidetan eta nola jarraitu behar dugu lanean?
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GIPUZKOAKO HIRI HONDAKINAK
KUDEATZEKO PLAN OROKORRA
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako hiri-hondakinen kudeaketaren egungo errealitatea aditzera emateko, oro har,
gizarteratzeko eta gipuzkoar gizartean erantzunkidetasuna sustatzeko helburuarekin, Hondakinen plan berriaren (GHHKPO
2019-2030) partaidetza prozesua abiarazi zuen. Hondakinen kudeaketaren arloan eskumena duten eragileek, gizarte
eragileek eta herritarrek parte hartu zuten prozesu honetan.
Hondakinen Plan berri honen partaidetzazko deliberazio prozesua hiru fasetan garatu zen: lehendabiziko fase
informatiboa irailean gauzatu zen; bigarren deliberazio fasea urrian egin zen; eta emaitzen itzultze azken fasea,
berriz, azaroan.
INFORMAZIO
FASEA

DELIBERAZIO
FASEA

ITZULKETA
FASEA

IRAILA 1. hamabostaldia

URRIA 1. hamabostaldia

AZAROA

Informazio ematea
GARDENTASUN AKTIBOA

Taldeekin
BILERAK

Taldeekin
BILERAK

Zirriborroari eta parte-hartze
prozesuari ekarpenak

Programei
ekarpenak

HERRITARRENTZAT ON-LINE PLATAFORMA
KOMUNIKAZIO JARRAIA
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Emaitzak eta ondorioak

Informazio eta deliberazio faseetan informazio horniketa
egin zen, gardentasunez zirriborroari eta partaidetzazko
ereduari ekarpenak egin ahal izateko. Halaber, gaiarekin
zerikusia duten talde ugarirekin bilerak egin ziren fase
honetan. Azkenik, emaitzen itzultze fasean, prozesuan
zeuden eragileekin itzultze batzarrak egin ziren, baita
talde politiko anitzekin ere. On-line plataforma ere jarri
zen herritarren eskura eta komunikazio zein hedaketa
jarraitua egin zen.
Lehendabiziko bi faseetan beraz, interesa duten eragileei
GHHKPOren edukiak ezagutzera eman zitzaizkien,
ekarpen guztiak bildu eta plana aberasteko asmoz.
Horretarako, sei informazio saio egin zituen Ingurumeneko
Zuzendaritza Orokorrak eta GHK-k, mankomunitate
guztietako kideekin; udaletako teknikariekin; GK Recycling
Birziklatze eta Berrerabiltze klusterreko kideekin; GK Green
Fashion, Gipuzkoako Moda Jasangarriaren klusterrarekin;
kontsumitzaileen elkarte, merkatal gune, HOREKA
sektorea eta Elikagaien Bankuarekin; eta ekologista
talde, sindikatuak eta herritarren plataformekin. Batzar
Nagusietako talde politikoek eta Ingurumeneko
Batzarreko kideek ere parte hartu zuten.
Hondakinen plan berria, GHHKPOk bere garaian ezarri
zituen helburuak bermatu ondoren, birziklapena %70eko
tasan (2030) kokatuko duen azpiegitura sistema batetik
eta birziklatu ezin diren hondakinen aprobetxamendu
energetikotik abiatzen da. Modu horretan, Gipuzkoak
lortuko du zabortegirik gabeko kudeaketa sistema bat
ezartzea, sortzen dituen hondakin guztiak baliabide
propioekin tratatzeko gai izango dena, eta ondorioz 0
zabor isurketa eragingo duena.

Hauek dira 2019-2030 Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan
Orokorrean (GHHKPO 2) ezarritako helburuak: prebentzioa
maximizatzea; gaikako bilketa eta birziklatzea ahalik
eta gehien optimizatzea; konpostajean eta materia
organikoaren biometanizazioan ahal den guztia aurreratzea;
birziklatu ezin diren hondakin guztiak balorizatzea, eta lehen
mailako hondakinen isuririk ez eragitea.
164 izan ziren prozesuan parte hartu zuten eragileak eta
hondakinen arloan 173 ekarpen egin zituzten, idatziz
nahiz on-line plataformaren bitartez. Egindako ekarpen
gehienek ondorengo gaiak jorratzen zituzten:
•

Hiri-hondakinen karakterizazioen maiztasuna
handitzeko beharra.

•

Asimilagarriak diren Industriako, Merkataritzako eta
Erakundeetako hondakinak zein Eraikuntza- eta
eraispen-hondakinen kontrola eta jarraipena.

•

Erosketa berde publikoko lantalde baten sorrera.

•

Erosketa berde publikoko programan erosketa
zirkularra gehitzeko beharra.

•

Ekintza fiskalaren baterako analisia beste foru
Departamentuekin.

•

Birziklatutako materialak erabiltzeko diskriminazio
positiboa; birziklatutako eta berrerabilitako produktuen
sarrera sustatzeko obra eta zerbitzu kontratu
publikoetan derrigorrezko ehunekoa ezartzea.

•

Berrerabilpenerako prestakuntza Zentroaren
beharren analisia eta ikerketa egitea.

•

Hondakinen kudeaketan gertutasun
printzipioa bultzatzea.
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HERRITARREN
ELKARTEAK
ELKARTEAK
• Euskaltzaleen Topagunea
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•

Eusko ikaskuntza

•

Goierri hedabideak

•

Hezkide

•

Jam Espresio KA

•

Kale Dor Kayiko

•

Landetxa

•

Loramendi Euskara Elkartea
(Euskaltzaleen Topagunea)

•

Politki

•

Sanagustin

•

Txatxilipurdi

•

Ulia

•

Zerainlab

EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA

Gazte euskaltzaleen boteretze prozesua 2017-2018
Euskararen eta gazte euskaldunen egoeraren baitako jabekuntza
bultzatzeko helburuarekin abiatu zuen Topaguneak proiektu hau. Gazte
euskaldunen parte-hartzea sustatu nahi zen, beraiek erabaki zezaten zein
bide jorratu, beren beharrak bermatzeko.
Prozesu honek helburu zuen, halaber, gazteen esperientzia eta bizipenak
aintzat hartzea eraikiko den eraikuntza kolektiboan, gazte euskaltzaleen
beharrak asetzeko antolakuntzaz hausnartzea eta gazteen euskararen
erabilera areagotzeko ekintza zehatzak sustatzea.
2017ko ekainean Topaguneak proiektua aurkeztu zien Euskadiko Gazteria
Kontseiluari (EGK), Nafarroako Gazteria Kontseiluari (NGK), Euskal Herria
Zuzeneani (EHZ) eta Aitzinako kideei. Proposamenak aztertu ostean, NGK,
EGK eta Topaguneak osatu zuten lantaldea. Azaroan egindako bilera
batean ardura banaketa egin zuten baina, batez ere, idatzizko harremana
izan zuten.
Komunikazio lanak egin zituzten hiru erakundeetatik, baita aurkezpen bat
ere Iruñean, baina ez zuten nahikoa izen-emate lortu proiektuaren baitan
Gune Irekia gauzatzeko. Helburua Euskal Herriko eremu ezberdinetako
gazteak bildu eta hausnarketa prozesu bat ematea izanik, gutxieneko
parte-hartzea behar zuten eta, motz geratuta, bertan behera uztea
erabaki zuten. Hala ere, Iruñeako aurkezpenean eta NGK zein EGKrekin
izandako harremanetan euskararen gaia zentroan jartzea lortu zen gazteez
eta gazteen politikez arduratzen diren erakunde horien artean. Lehenengo aldiz EGK, NGK eta Topagunearen artean
elkarlanean egindako proiektua izanik, nahiz eta ez zituen esperotako fruituak eman, etorkizunean ere lankidetzan
aritzeko lehen urratsa izan daiteke.
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EUSKO IKASKUNTZA
Etorkizuneko Gipuzkoa

Eusko ikaskuntzak abiatutako proiektu honek bi helburu zituen, batetik, Gipuzkoako herritarroi eragiten diguten gaiekiko
axolagabekeriari eta atxikimendurik ezari aurre egitea; horretarako, pertsonei lagundu nahi zitzaien etenaldia, gogoeta,
elkarrizketa eta elkarbizitza lantzen. Bestetik, gizarteak berak kontaketa inpresionistaren ikuspegitik balizko eszenario
desiragarriak asmatzea eta kontatzea, emaitza berritzaileak eta erabilgarriak lortzeko.
Gipuzkoan bi foro antolatu zituzten, Donostian, Ezagutzaren gizartearen ingurukoa eta Irunen, Zahartzearen erronkak eta
aukerak landu zituena. Foro parte-hartzaileetan 53 pertsona hartu zuten parte. Pertsona horiek herritar «arruntak» zein
adituak izan ziren. Gizarte-jatorri, bizipen eta adin desberdinekoak. Guztiak, planteatutako gaien inguruan hausnartu eta
etorkizuneko eszenario desiragarriak amesteaz gain, balizko irtenbideak eta eman beharreko pausoak ere proposatzen
saiatu ziren.
Egungo bizimoduak inposatzen digun abiaduran
murgildurik, etenaldi eta gogoetarako ez dugu ia astirik
izaten; beraz, horrelako ekimenak baliagarriak eta
aberatsak izaten dira beti. Foroek lortu zutena, jendartea
bizikidetzan, elkarrizketan eta errespetuan trebatzea
izan zen, bai eta partekatutako adostasunetara iristeko
zoru amankomunak eraikitzeko giroa sortzea ere.
Emaitza nagusia, foroak berauek izan ziren: Pertsonen
elkarlana, gogoeta konpartitua eta hausnarketa
kolektiboa, bizikidetzarako bidean. Baina, horretaz
aparte, planteatutako bi gaien inguruan ere, neurri eta
ekimen konkretuak plazaratu ziren, erakunde ofizialek
kontutan izan ditzaten euren politiken garapenean.
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GOIERRIKO HEDABIDEAK

Goierriko hedabideen etorkizuna erronka digitalaren aurrean
Goierriko Hedabideak, Elhuyar Komunikazioarekin
elkarlanean, gogoeta-prozesu bat bideratu zuen
eskualdeko hainbat eragilerekin. Prozesuaren helburua
izan zen aurrera begirako erronkak zehaztea eta tokiko
komunikazio-proiektua indartzea. Gogoeta hori lau
arlotan landu zen: kazetaritzaren etorkizuna, enpresaren
bideragarritasuna, proiektuaren sustapena eta gazteak
nola erakarri. Udazkeneko larunbatetan bina saio egin
ziren Beasaingo Igartzan eta Zumarragako Antion.
Goierriko
Hedabideak-eko
lantaldeak
aurretik
identifikatuta zituen zer alderditan behar zuen neurri
handienean komunitatearen laguntza. Sei gai hauek
izan ziren lansaioetan landu zirenak: Komunitatea
osatu eta sendotu, merkatu eta diru-iturri berriak,
harpidedunak erakarri, kazetaritzaren joera berriak,
gazteengana nola iritsi eta jendearen pertzepzioa.
Aipatu
gaien
inguruan
egitasmo
zehatzak
zerrendatzea lortu zen eta horiek lehentasunaren
arabera ordenatzea, aurtengo eta hurrengo urteetako
eginkizun eta gidalerro bilakatu zirenak.
Era berean, hedabide horien komunitate naturala
osatzen duten gizarte eragileak suspertzea lortu zen,
aipatu egitasmoak gauzatzeko unean haien laguntza
eta elkarrekintza beharrezkoa izango baita.
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HEZKIDE ESKOLA

Ireki begiak, elkartu eta ekin!
Ekintza boluntarioarekiko sentikorra eta aktiboa den
herritartasuna eraikitzeko eta Gipuzkoako hezkuntza
eremuetan parte-hartzearen eta boluntariotzaren
inguruko sentsibilizazioa eta boluntarioen erakarpena
sustatzeko helburuarekin abiatu zuen partaidetza prozesu
hau Hezkide Eskolak.
Prozesu honen bitartez lortu nahi zuen, halaber, gazteen
artean, elkartasuna, doakotasuna, berdintasuna,
eta orokorrean gizartearen aldeko balioak sustatzea,
gazteak, gizartearen hobekuntzan eragiteko partehartzea eta boluntariotzaren garrantziaz jabetzea,
gazteak etorkizunean gizartean aktiboki parte hartzera
animatzea, gizarte arloko entitateekin elkarlanean,
ikastetxeetako ikasleen gizarte parte-hartzea sustatzea
eta elkarte sareari heziketa zentroetara sarbidea erraztea.
Ireki begiak, elkartu eta ekin, gazteen artean gizarte
parte-hartzea eta boluntariotza sustatzeko programa da,
beraz, eta 15-18 urte bitarteko ikasleak dituzten heziketa
zentrotan burutzen da. Bigarren hezkuntzako gazteek,
gizarteko hainbat errealitateren aurrean begiak ireki eta
errealitate horietan eragiteko duten aukerez eta ardurez
jabetzeko hausnarketa sustatu zen prozesu honen bidez.
Era berean, entitateetan boluntarioek nola parte hartzen
duten gertutik ezagutzeko aukera izan zuten gazteek.
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Heziketa zentroak programan parte hartzera animatzeko,
ikasturte haseran email bidalketa berezia egin zen
Gipuzkoako heziketa zentro guztietara, baina programaren
difusiorako urte osoan zehar burutzen da lana, email
bidez, web gunearen bidez, sare sozialen bidez, eta neurri
txikiago batean telefono bidez. Programa martxan jarri
zenetik ahoz ahozkoak funtzionatu du eta kasu batzuetan
programaren berri elkarren artean informazioa emanez
ezagutu dute. Heziketa zentro bakoitzarekin izandako
harremanak ezberdinak dira, batzuetan, une zehatz
baterako egiten dute eskaera, beste batzuekin ordea,
programa sistematizatu egin da eta hein batean zentroko
heziketa proiektuan barneratu da.
Gazteak, parte-hartzeak eta boluntariotzak bere baitan
dituzten elkartasun, doakotasun, berdintasun eta
orokorrean gizartearen aldeko balioez jabetu ziren eta
entitateek eta bertan parte hartzen duten boluntarioek
burutzen duten lana gertutik ezagutu zuten; partehartzeari aurpegia jarri zioten, eta edonoren esku
dagoela ikusi zuten. Programa honen ondorioz hainbat
ikastetxek parte hartzearen arloko ekimen ezberdinak
martxan jarri zituzten. Programa aurrera eraman zen
hainbat ikastetxetako bai irakasle eta bai ikasleak
ondoren Gizaldera hurbildu ziren elkartegintza, partehartzea eta boluntariotzaren inguruko informazio bila.

JAM ESPRESIO KULTURALAREN PROMOZIOA
KA Kultura Alternatiboa

KA Kultura Alternatiboak, aterki bakar baten pean, jada existitzen
diren artista eta ekimen kulturalak elkartu eta ikusaraztea du helburu
nagusitzat. Helburu ditu, halaber, gabeziak aurkitzea eta konpontzea,
agenda bateratu bat sortzea, elkartruke foro bizi eta konstantea
izatea, datu base irekia izatea eta proposamenak, ekimenak eta
bestelako akzio ezberdinak modu bateratuan sortzea.
Horretarako, topaketa periodikoak egiten ditu (#KATopaketa)
elkarrizketa metodo kolektiboen bitartez: Open Space, World Cafe...
Proiektu guztiz horizontala eta librea da eta erabakiak KAren baitan
daudenen artean hartzen dira. Denei irekia dago, artistak, zaleak,
profesionalak, ostalariak... Adar artistiko guztiak barneratzen ditu eta ez
dago parte hartzeko baldintza murriztailerik. 300 kide baino gehiagok
osatzen dute plataforma, eta hilero topaketa bat antolatzen dute.
KA Gune Ireki batean jaio zen eta, izaera ireki horrekin jarraituz,
gune ireki izaten jarraitzen du; hau da, auto-kudeatua, irekia eta
iraultzailea, besteak beste. Hilean behin egiten dituzten saio horietan
KAren egungo egoeraren eta etorkizuneko erronken inguruan
eztabaidatzen da.
Saio orokorrez gain, proiektu zehatzak garatzeko lantaldeak osatzen
dira gaien arabera. Saio orokorretan KA plataformak jarraituko
dituen estrategiak erabakitzen dira guztien artean eta, ondoren,
diziplina ezberdinetako lantaldeek erabakitako estrategiak jarraituz
era autonomikoan lan egiten dute plataformaren helburuak
lortzeko ideiarekin.
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KALE DOR KAYIKO

Deman Thaj Letu!!! (eman eta jaso)
Parte-hartze prozesu hau, 9 eta 20 urte bitarteko haur eta
nerabe ijito eta ez ijitoak parte-hartzean hezteko prozesua
izan da. Prozesua Bidasoa behean, Debabarrenan,
Donostialdean, Oarsoaldean eta Goierrin garatu zen,
eta 425 haur eta nerabek parte hartu zuten.
Ijitoak gizarteko kide diren heinean, gainontzeko etnietako
kideek bezala, parte-hartze prozesuetan integratu behar
dute. Kale Dor Kayiko ijito elkarteko kideak jakitun dira
ijito komunitateak ez duela inoiz gizarte eta auzolan
prozesuetan parte hartu eta aldentzeko eta baztertzeko
joera izan duela beldur eta desberdintasun ugari tarteko.
Egoera hori aldatzeko asmoarekin jarri zen martxan
Deman Thaj Letu!!! parte-hartze prozesua, izan ere, haur
eta nerabe ijitoak parte-hartze prozesuetan integratu
eta parte-hartze kultura sustatu nahi da.
2017ko maiatzean aipatu eskualdeetako hezkuntza
zentroetan parte-hartze prozesua garatzeko ideia
zabaltzea izan zen lehen urratsa. 2017ko ekainean
mintegi bat antolatu zen lansaioak dinamizatzeaz
arduratuko ziren bi emakumeak (ijito bat eta ijito ez zen
bat) formatzeko.
Ekainean zehar, lantaldeak antolatu ziren honako
bi irizpideen arabera: adina (10-15 eta 16-20 urte)
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eta kokalekua (Bidasoa
Oarsoaldea-Goierri).

behea-Donostialdea

eta

Irailetik aurrera prozesuaren lehen eta bigarren faseak
garatu ziren, hain zuzen ere, sentsibilizazioa eta ametsa.
Lehen fasean, lantaldeek bi ordu eta erdiko bi lansaio
burutu zituzten parte-hartzearen garrantziaren inguruan
hausnarketa eginda eta, bigarrenean, gainera,
ikastetxeetan izan dituzten bizipen positiboak partekatu
zituzten elkarrekin talde bakoitzeko haur eta nerabeek.
Bigarren fasearen helburua zen partaideek gustuko
luketen ikastetxea bistaratzea, eta horretarako, bi orduko
lansaio bat izan zuten. Lan hori burutzeko abiapuntua
izan zen partaide bakoitzak zuen amets bat gainontzeko
kideekin partekatzea. Horrela, urriaren amaieran eta
azaroa osoan hirugarren fasea landu zuten, hau da;
lehentasunen aukeraketa eta plangintza. Lantaldeekin
saio ugari antolatu ziren bigarren faseko amets horiek
gauzatzeko aurrera eraman behar ziren ekintzak argituta.
Hiru fase horiek amaituta, bildutako ekarpen eta
proposamenak aztertu zituen elkarteak proposamen
horien bideragarritasuna kontuan izanda. Prozesuak
bete zuen bere helburu nagusia eta aurrerantzean ere
ekimen honekin jarraitzeko asmoa du elkarteak.

LANDETXA

Ametsa: Guztion Auzoa Artearen Bidez Eraikitzea
Landetxa auzo elkarteak auzoa auzotar guztien artean eraikitzeko asmoz abiarazitako proiektu honek, edizio berri bat
izan du. Prozesu honek helburu du, auzotarrek Giza Eskubideak ezagutzea eta horiek egi bihurtzeko bakoitzak duen
arduraz jabetzea, bakoitzaren erabaki eta beharretatik abiatuz auzoaren diseinuan parte hartzeak duen garrantziaz
jabetzea, auzotarrekin egindako ibilbide eta prozesua udaleko eragile ezberdinei (Politikari nahi teknikariei) aurkeztea,
auzoko pertsona ezberdinak elkartzeko espazioak berreskuratzea eta guztien artean ekintza ludiko artistikoa egitea,
prozesuan nahiz emaitza artistikoan bizikidetzaren ideiak sustatuz.
Auzo elkarteak ikuspegi orokor bat dauka eta garrantzitsua da urtean zehar ekintza ezberdinak sustatzea jendearen
inplikazioa lortzeko. Ekintza gehienetan talde motor bat sortzen da auzoko eragile ezberdinen parte-hartzea ziurtatuz
(eskolako gurasoak, elkarte ezberdinak, adin ezberdinetako pertsonak, auzoko gune ezberdinetan bizi direnak...) eta
ondoren, lanerako edo jai giroan parte hartzeko deialdia zabaltzen da nahi duenak parte har dezan.
Konpromiso maila ezberdina duen jendearekin lan egitea ezinbestekoa da elkartearen ustez, batzuek prozesu guztian
parte hartzeko konpromisoa dute, beste batzuek, aldiz, ekintza konkretuetan soilik, norberak bere egoera edo inplikazio
mailaren arabera.
2017an honako ekimenak burutu zituen Landetxa auzo elkarteak auzolanean:
•

Amets dezagun ekimenaren ondorioak: Udaleko gobernu eta oposizioari aurkezpen ofiziala. Udalarekin elkarlanean
parkea diseinatzen hasi. "Auzo sortzailea-Barrio Creativo"

•

Auzolana: auzoko eragile ezberdinekin irurtzunzaharra parkea diseinatu eta elkarrekin eraiki. Beste eragileen inplikazioa
sustatu (Ikastetxekoekin adibidez)

•

Auzoa bizituz - Coloreando el barrio: ekintza batzuetan jendearen partaidetza bermatzeko, urtean zehar hainbat
ekintza sustatzen dugu parte-hartzea bultzatuz. Hala nola: Korrika txikia/kantubazkaria, auzoko jaien dekorazioak
(banderin eta kartel sormena), parkourreko espazioa, euskal jira eta memorialab.
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LORAMENDI EUSKARA ELKARTEA

hitzEGIN “Aretxabaletako euskararen erabilera indartzeko dinamiken bila”

“hitzEGIN” izeneko ekimena jarri zuen abian Loramendi elkarteak Aretxabaleta euskalduntzeko zein lan egin eta nola
zehazteko. Prozesu parte-hartzaile honen baitan hiru bilera egin zituzten herritarrekin: urriaren 21ean eta azaroaren 4an
eta 18an.
Prozesu honek helburu izan ditu, euskararen eta euskaldunen egoeraren baitako jabekuntza bultzatzea, euskaldunen
parte-hartzea sustatzea, beraiek erabaki dezaten zein bide jorratu, beren beharrak bermatzeko euskaldunen Elkarteen
Mugimenduaren ibilbidea ezagutaraztea, euskaldunen parte hartzeko mugimendu ireki moduan eta baita oinarri
soziolinguistikoen baitako azterketa komunitarioa egitea, herriko egoeraren baitan.
Aretxabaletako zuzendaritzarekin prozesuaren helburu zehatzak definitu ziren eta prozesuaren jarraipena egiteko talde
motorra eratu zen. Topaguneak, helburuei jarraiki prozesuaren metodologia eta teknika zehatzak proposatu zituen,
talde motorrak balidatu zituenak. Loramendik komunikazio lan guztia egin zuen (herritarren zerrenda osatu eta banan
banan hitz egin, eskuorriak, webgunea, komunikabideak....). Herritarrekin, esan bezala, 3 saio parte-hartzaile egin ziren,
Aretxabaletako diagnostiko komunitarioa egin, lehentasunezko arloak definitu eta ekintza zehatzak definitu eta hauek
nola antolatu erabakiz.
Prozesuaren ondoren, bi lantalde jarri ziren martxan:
•

Euskaldia antolatzeko lantaldea. Talde motorra izendatu zen eta ekintza plana eta antolakuntza definitu ziren.

•

Elkartegintzan eragiteko proposamena landu zen eta jarraipena nola emango zaion erabaki zen.
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POLITKI

Guneak zabaltzen

Politki Elkarteak, Donostia eta turismoaren inguruan hausnartzeko topaketa antolatu zuen 2017ko azaroan.
Topaketa honek ondorengo galderari erantzun nahi zion "Donostia eta turismoa: Nola elkar bizi?" eta horretarako
3 bilera antolatu ziren, azaroaren 10ean, 11n eta 12an, Egiako Aitor Ikastolan. Topagunean 29 pertsonak hartu zuten
parte eta aipatu gaiaren inguruko lanketa egin zuten.
Topaketa hau, Guneak Zabaltzen proiektuaren baitan antolatu zuen elkarteak, izan ere, mota guztietako eragileak
eta herritarrak harremanetan jartzeko testuingurua sortzeko beharra antzeman zuen Politkik; batez ere, instituzioen
eta herritarren arteko harremana landuko zuena eta helburu horrekin sortu zuen Guneak Zabaltzen.
Lanerako Open Space metodologiaz baliatu ziren eta, horrela, topagunean eztabaidatutako gaien agenda
partaideek osatu zuten. Gainontzeko lanez proiektuaren koordinazio taldea arduratu zen: logistika, bilerak,
komunikazioa eta bileren dinamizazioa kudeatzeaz, alegia.
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SANAGUSTIN AZPEITIKO KULTURGUNEA
Azpeitiko Kultur Mahaia 2.0

Soreasu Sormen gunearekin zer egin? Hobeto esanda, Soreasuko eraikinarekin zer egin? Hori zen Azpeitiko Udalak mahai
gainean zuen galdera. Galdera horri erantzuna bilatzea, Kultur Mahaiaren eta bere Kooperatibaren esku utzi zuen, hau
da, sormen gune izatekotan nolakoa izan beharko lukeen zehaztea.
Sanagustin Azpeitiko kulturguneak argi zuen erabiltzaileek, sortzaileek, kultur zaleek erabaki beharreko gaia zela. Bi urtez
ibili ziren proiektu honekin gora eta behera, espazio hori guztia nola bete hausnartzen. Polita eta gogorra izan da aldi
berean, iritzi asko, kontrajarriak ere bai, nahiak, ametsak eta errealitatea uztartzen jakin behar izan dute. Baina lortu
zuten, adostutako Sormen gunea aurkeztea. Nolako Soreasu nahiko luketen adieraztea. Hortik aurrera, kudeaketa eta
funtzionamendua erabakitzea gelditzen da. Sei eremuak finkatu ziren eta bakoitzaren egitura ere zehaztu zen.
Hutsik dagoen eraikin bat kultur erabilerarako eraikin bihurtu zen, paper gainean. Kultur sorkuntzara bideratuta, ustez,
espresio guztiak kontuan hartuz egina. Hau da, sorgintzan dabilen ororentzat balioko duen proiektua egin zuten eta horretan
dabiltzanen artean egin zuten, gainera. Bakoitzaren beharrak, indarrak, ahulguneak, beldurrak eta ausardiak jasoz.
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TXATXILIPURDI

Arrasatek Hezi - Gauzapen fasea II
Txatxilipurdi Elkarteak Arrasateko herri antolamendua modu parte-hartzaileenean egiteko asmoarekin abiarazi zuen
Arrasatek Hezi egitasmoa. Egitasmo honen gauzatze fasearen lehenengo urratsa aurreko urtean eman zen eta 2017ko
ekainetik 2018ko maiatzera burutu zen egitasmo honen gauzapen fasearen bigarren urratsa. Bigarren fase honetan
honakoak landu ziren:
1. Oztopo arkitektonikoak (aurreko urteko lan ildoaren jarraipena)
Oztopo arkitektonikorik gabeko herria lortzeko identifikazioa egiteko eta esku-hartzea bideratzeko helburuarekin, aurreko
ikasturtean lanketa bat egin zen Aspace eta Goyenecheko kideen laguntzaz. Oraingoan, ordea, ez zen aurreko urteko
dinamika jarraitu, eragile bakoitzak, ikasitakoa aintzat hartuta, oztopoen identifikazioa modu autonomoan egin zuen,
ondoren oztopo guztiak bateratu eta Udalean modu bateratuan aurkezteko. Oztopo berriak identifikatzeaz gain,
aurreko urtean Udalean aurkeztutako txostenari jarraipena egin zitzaion.
2. Kolektiboen arteko harremanak (aurreko urtean zabaldutako bidearen sistematizazioa)
Kolektibo desberdinen arteko harremanean eta ezagutzan sakontzeko eta harremana sistematizatzeko, aurreko
urteko esperientzia pilotua kontutan hartuta, elkarlan horiek sistematizatzea izan zen helburua. Ikasturte osoan zehar
5 ekintza bateratu eraman ziren aurrera.
3. Konfiantza guneak (aurreko urteko lan ildoaren jarraipena)
Herriko gune eta zerbitzuak herritar ororentzat konfiantzazkoak izateko, aurreko ikasturtean garatutako HARRERA
ONERAKO GIDAren sozializazio kanpaina abiatzea izan zen helburua ikasturte honetan. Kanpaina bera hezitzailea
izatea nahi zen edukietan eta egiteko moduetan. Hori dela eta elkarlanean eta parte-hartzean oinarritutako prozedura
bat abiatu zen sozializazio kanpaina egiteko.
4. Espazioen izaera eta erabilera (lan ildo berria)
Herriko espazioen izaera eta erabilera aztertu eta modu kolektiboan hobekuntzarako proposamenak egiteko,
diagnostikoaren fasean landutako ekintza lerroen diseinua berreskuratu zen eta hortik abiatu zituzten azterketa
eta interbentzioak.
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Guzti hau garatzeko hiru lantalde osatu ziren:
• Kolektiboen arteko harremanak
Lantalde honen muinean Txatxilipurdi, Goyeneche eta Aspace zeuden eta ekintzak aurrera eramateko azpibatzordeak
eratu ziren. Lehenengo azpibatzordea Arrasate herri eskolak, Aspacek eta Txatxilipurdik osatzen zuten, bigarrena,
Arizmendi ikastolak, Goyenechek eta Txatxilipurdik eta hirugarrena, Aspacek, Goyenechek eta Txatxilipurdik.
• Konfiantza guneak
Aurreko urteko lantaldeak jarraitu zuen lan honetan. Eragile sozialen izenean Goyeneche, Ekin eta Aspace. Hezkuntza
Ez Formaleko eragileen izenean Txatxilipurdi. Hezkuntza Formaleko eragileen izenean Arizmendi, HHI eta Institutua.
Lan ildo honetan Udalarekin elkarlanean eta Ibari Arterekin eskuz esku jardun zen.
• Espazioen izaera eta erabilera
Eragile sozialen izenean Goyeneche. Hezkuntza Ez Formaleko eragileen izenean Txatxilipurdi. Hezkuntza
Formaleko eragileen izenean Arizmendi eta Herri Eskola. Arrasate Herri Eskolako guraso elkarteak ere parte hartu
du lantalde honetan.
Guztira, 13 lansaio egin ziren, 6 kolektiboen arteko harremana lantzeko, 5 espazioen izaera eta erabilera lantzeko, 1
konfiantza guneen lan taldearena eta beste saio orokor bat. Horri hamarnaka bilera txiki batu behar zaizkio eta ekintza
zuzeneko 5 saio: herri eskolako LH4ko ikasle guztien eta Aspacekoen artekoa, Bedoñabeko HH3koen eta Aspacekoen
artekoa, Musakolako HH3ko haurren eta Aspacekoen artekoa, Arizmendiko Olarte guneko HH2 eta HH3ko haurren eta
Goyenecheko kideena eta Santa Teresako LH4koen eta Goyenecheko kideen artekoa.
Prozesu honekin lan ildo bakoitzean emaitza desberdinak lortu ziren. Batetik, kolektiboen arteko harremanen lantaldean
kolektibo desberdinen arteko harremanean eta ezagutzan sakontzeko ekintza esanguratsuak egin ziren. Bestetik,
konfiantza guneen lantaldean harrera onerako gidaren sozializazio lana egitea izan zen ikasturteko helburua. Ikasturte
hasieran lan ildoa planifikatu eta ikasturterako bide orria zehaztu zen lantaldean. Ibai Arterekin, Arrasateko merkataritza
elkartearekin, elkarlanean haritzea ezinbesteko ikusi zen ondoren, baina azken pauso hori ezin izan zen gauzatu. Azkenik,
espazioen izaera eta erabilera lantaldeak, ikasturte osoan zehar herriko jolas-parkeak aztertzeko irizpide sorta osatu eta
ondoren hauek interbentzio guneetara eramatea izan zuen helburu eta, horretarako, jolas-parkeak aztertzeko irizpideen
galdetegi bat osatu zuen. Galdetegi hau, ikuspegi ahalik eta anitzenetatik osatzeko saiakera egin zen eta ondoren,
herriko hainbat parketan testeatu da. Hasierako helburua, parkeetan testeatu eta bertan interbentzio batzuk egitea zen
arren, ez zuen horretarako tarterik eman.
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ULIAKO AUZO ELKARTEA
Ategorrieta-Ulia denon artean

Ulia Auzo Elkarteak Ategorrieta-Ulia, denon artean, informazio soziourbanistikotik abiatuta, hiritarrei zuzenduriko parte-hartze prozesua, jarri
zuen abian, auzoaren bizi kalitatea, hiriko irudia, zerbitzuak, egiturak
eta hiri zein lurralde funtzionamendua hobetzeko helburuarekin.
Prozesuak 3 fase izan zituen: Prestaketa fasea, hausnarketa
proposamenen fasea eta ondorioen fasea.
Prestaketa fasearen helburu nagusia, prozesu guztian zehar oinarri
bezala erabiliko zen erakusketa bat egitea zen. Horretarako, ikerketa,
informazioaren kudeaketa eta bilerak egin ziren. Komunikaziorako
kartelak eta prozesurako irudia prestatu ziren. Hausnarketa
proposamenen fasean, erakusketa oinarri bezala erabiliz, lansaioak
egin ziren. Lansaioak bi astetan banatu ziren, lehenengo astean
Mendebaldeko bizilagunekin eta bigarren astean, ekialdekoekin.
Aste bakoitzean 3 ekintza landu ziren, auzoz auzo igandeko ibilaldian
formazioa eta asteleheneko eta astearteko tailerretan hausnarketa
eta proposamenak. Azken fasea, ondorioen fasea da eta bertan,
aurreko bi faseetakoa laburbiltzen zuen eta ondorio orokorrak jasotzen
zituen txostena prestatu zen.
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ZERAINLAB

Zerain etorkizunari begira
Zerainen etorkizunari begira gogoeta prozesu ireki bat bultzatzeko asmoz abiatu zuen
ZerainLab elkarteak prozesu hau. Zeraindarrekin herriaren gobernantzari, antolamenduari
eta funtzionamendu kolektiboari buruzko lanketa egin nahi zen eta landutako
proposamen ezberdinen artean egokiena aukeratu. Izan ere, 2015eko hauteskundeen
ondorioz herrian tentsio giroa zegoen, beraz, tentsio giro horren arrazoiak ezagutzea eta
irtenbideak bilatzea zen parte-hartze prozesu honen betebeharra. 2016ko urtarrilean egin
zen partaidetza prozesuaren honen lehen urratsa, aurkezpena, alegia, eta horretarako
hiru lan-saio antolatu ziren.
Bigarren g¡fase honetan, bitartekaritza egiteko kontratatutako enpresak, elkarrizketak egin zituen. Guztira 34
pertsonarekin jarri zen harremanetan mediazio taldea eta horietatik 20 pertsonari burutu zitzain elkarrizketa.
Elkarrizketatuak 3 multzotan banatu ziren: Herritar “Inpartzialak”, Herri Kandidatura, Udal taldea.
Elkarrizketa horiek egin ondoren, itzulketa batzar bat deitu zen. Batzarraren lehen zatian, elkarrizketetatik ateratako
ondorioak azaldu zituen mediazio taldeak eta gatazka gainditzeko bi proposamen egin zituzten, talde eragile baten
sorrera eta konfiantzaren bidea harrotzea. Batzarraren bigarren zatian parte-hartzaileei eskatu zitzaien egindako bi
proposamenak baloratzeko. Horretarako, bakoitzak bi papertxoetan egindako bi proposamenen indarguneak eta
ahulguneak identifikatzeko ariketa burutu zen.
Batzarraren bigarren zatiarekin amaitzeko, aurrez baloratutako bi proposamen horiekiko posizionamendu bat
hartzeko ariketa egin zen. Horretarako bozketa anonimoa egin zen eta talde eragilearen alde, konfiantzaren
bidea harrotzearen alde edo abstentzioa aukeratzeko eskatu zen. Talde eragilearen aldeko apustua egin zuen
gehiengoak.
Prozesu honen bidez, egun herriko funtzionamenduaz eta antolamenduaz dauden ikuspegi ezberdinak agerian
jartzea, esplizitatzea eta erakustea lortu zen, baita ikuspegi ezberdinen arteko elkarrizketa ere. Gainera, irtenbide
posibleen aukerak nondik etor daitezkeen aztertzea eta etorkizunari begirako gutxieneko bide batzuk planteatzea
ere lortu zen. Prozesuan ordura arte parte hartzen ez zuten pertsonak gerturatu ziren gainera.
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Herrietako esperientzien
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HERRIETAKO ESPERIENTZIAK ESPERIENTZIA MOTAREN ARABERA
ESPERIENTZIA MOTA

HERRIA

Agenda 21

Legazpi

Legazpiko Agenda 21eko herritarren foroak prestatzeko eta dinamizatzeko
aholkularitza espezializatua kontratatzea

115

Aurrekontuak

Abaltzisketa

Aurrekontu parte-hartzeak

145

Aurrekontuak

Arrasate

Arrasaten partaidetzaren gaia dinamizatu, sakondu eta hari lotutako egintzak
diseinatzeko prozesua

39

Aurrekontuak

Hernani

Hernaniko 2018ko udal aurrekontu parte-hartzaileak herritarrek eztabaidatu
eta zehazteko partaidetza prozesua

83

Aurrekontuak

Irun

Aurrekontu parte-hartzaileak 2018

11

Aurrekontuak

Orendain

Aurrekontu parte-hartzaileak

Aurrekontuak

Pasaia

Partaidetzako aurrekontuak Pasaian: Ni PASAIAgilea Naiz!

91

Aurrekontuak

Urnieta

Aurrekontu irekiak 2017

97

Berdintasuna

Anoeta

Jaiak berdintasun ikuspegitik: Sentsibilizatzen, guztiontzako jaiak

163

Ekipamenduak

Orio

Herriko ekipamenduei buruzko parte-hartze prozesua

191

Etorkizuna

Leintz-Gatzaga

IRAGANA, GATZA ETA ETORKIZUNA Etorkizuneko erronkak definitu eta Gatz
Iturburuaren proiektua ezagutarazteko hausnarketa herritarra

Etorkizuna

Zaldibia

ZALDIBIA ERABERRITZEN, eraikin publikoen gaineko ekintza plana herritarrekin
garatzeko prozesua

Haurrak

Soraluze

Jolasaren estazioa

Herri-bideak

Itsasondo

Denon bideak: herri-bideen inbentarioa elkarrekin egin eta onartzea

111

Hezkuntza

Amezketa

E3 Ezina Ekinez Egina egiteko proiektua

157

Hezkuntza

Azpeitia

Betharram eraikinaren fatxada aukeratzeko galdeketa

183

Hirigintza

Beasain

Erauskingo eremurako hirigintza eta mugikortasunaren inguruko aukerak
aztertzeko hausnarketa eta parte hartze prozesua

105

Hirigintza

Errenteria

Arramendi parkeraren eta erabileraren zehaztea
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ESPERIENTZIAREN IZENA

ORRIALDEA

173

63
133
25

77

HERRIETAKO ESPERIENTZIAK ESPERIENTZIA MOTAREN ARABERA
ESPERIENTZIA MOTA

HERRIA

Hirigintza

Oñati

Oñati dana zana egitasmoa

Hirigintza

Segura

Errebote espazio berriaren eta bere inguruaren antolaketa prozesua

125

Hondakinak

Baliarrain

Baliarraingo partaidetza

169

Hondakinak

Ordizia

Ordiziako hondakin mahaiaren jarraipena

121

Kultura

Bergara

Kultura batzordea birpentsatzea

Ordenantzak

Getaria

Espazio publikoan erabilera pribaturako elementu higikorrak arautzeko udal
ordenantzaren lanketa herritarren partaidetzarekin

Parte-hartzea

Elgeta

Elgeta, danon artian danon herrixa

51

Parte-hartzea

Elgoibar

Partaidetza Eredu integrala (berriz) definitzea

21

Parte-hartzea

Oiartzun

Oiartzungo Udalean partaidetza sustatzeko sistema mantentzea eta prozesu
ezberdinak bideratzea

87

Parte-hartzea

Orexa

Hainbat prozesu parte-hartzaile

177

Parte-hartzea

Urretxu

Gobernu Irekirako Estrategia baten barnean herritarren parte-hartzea
instituzionalizatzea

129

Parte-hartzea

Zarautz

Hainbat parte-hartze prozesu

197

Parte-hartzea

Zestoa

Zestoako haur, nerabe eta gazteen ekimenak eta parte hartzea sustatzeko zerbitzua

205

Parte-hartzea

Zumarraga

Zumarragan partaidetza eredu baten definizioa egiteko indargune eta
ahulguneen diagnosia

139

Plan estrategikoa

Aduna

2013-2020 Plan Estrategikoaren kudeaketari eta Planean barneratutako
ekintza zehatzei buruzko urteko parte-hartze saioak

149

Plan estrategikoa

Antzuola

2018-2030 urte arteko Antzuolako Plan Estrategikoa

33

Teknologia berriak

Eskoriatza

Hiriberritze plana

57

Turismoa

Altzo

Herritarren iritzia turismoaren aurrean
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69

45
187

153
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GIPUZKOAKO HERRIAK AZALERAREN ARABERA
HERRIA

azalera(km2)

HERRIA

azalera(km2)

Arama

1,33

Urretxu

7,9

Gabiria

14,88

8,62

Zizurkil

15,4

Errenteria

8,8

Zaldibia

16,2

Errezil

Ikaztegieta

2

Legorreta

HERRIA

azalera(km2)

HERRIA
Beasain

azalera(km2)

29,9
31

Altzaga

2,53

Mutiloa

Berrobi

2,77

Itsasondo

8,94

Beizama

16,55

Arrasate

34,2

2,8

Gaztelu

9,15

Asteasu

16,6

Zegama

35,07

2,99

Segura

9,2

Elgeta

16,9

Tolosa

37,9

Baliarrain
Irura

32,46

Belauntza

3,4

Altzo

9,8

Astigarraga

17,15

Elgoibar

39,2

Anoeta

4,1

Orio

9,8

Villabona-Amasa

17,74

Eskoriatza

40,4
41,8

Hernialde

4,17

Zerain

Ibarra

5,03

Getaria

5,4

Pasaia

Lasarte-Oria

10,37

Zumarraga

18,2

Legazpi

10,6

Amezketa

20,6

Hernani

Ezkio-Itsaso

21,2

Irun

42,8
43,7

11

42

Ordizia

5,65

Abaltzisketa

11,2

Eibar

22

Zestoa

Orexa

5,85

Zumaia

11,3

Urnieta

23

Berastegi

Larraul

5,9

Lazkao

11,4

Usurbil

24,9

Leaburu

5,9

Alkiza

11,9

Elduain

25,07

Gaintza

5,96

Lizartza

12,33

6,4

Albiztur

12,9

Aretxabaleta

Lezo

12,9

Andoain

27,17

Oiartzun

60

Bidania-Goiatz

13,37

Mutriku

27,7

Donostia

61,5

Soraluze

14,22

Antzuola

27,9

Azpeitia

69,4

Zarautz

14,3

Hondarribia

28,63

Bergara

77,05

Leintz-Gatzaga

14,7

Idiazabal

Oñati

108,2

Orendain
Aizarnazabal
Ormaiztegi
Olaberria

6,55
6,9
6,92

Aduna

7

Alegia

7,59
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Mendaro

25,4
26

29,5

Deba
Aia

45,83
52
55,27

Azkoitia

55,4

Ataun

58,9

GIPUZKOAKO HERRIAK BIZTANLERIAREN ARABERA
HERRIA

biztanleria

HERRIA

biztanleria

HERRIA

biztanleria

HERRIA

biztanleria

Orexa

123

Ikaztegieta

488

Aia

2.081

Ordizia

10.150

Gaintza

129

Gabiria

488

Mendaro

2.010

Zumaia

10.044

Beizama

151

Bidania-Goiatz

508

Antzuola

2.136

Zumarraga

Berrobi

602

Idiazabal

2.305

Oiartzun

10.276

Ormaiztegi

1.302

9.834

Baliarrain

137

Errezil

589

Getaria

2.818

Oñati

11.335

Gaztelu

153

Ezkio-Itsaso

575

Zizurkil

2.976

Elgoibar

11.582

Altzaga

179

Lizartza

602

Zestoa

3.725

Azkoitia

11.609

Orendain

218

Itsasondo

641

Soraluze

3.894

Beasain

13.881

Arama

205

Aizarnazabal

777

Eskoriatza

4.087

Azpeitia

14.786

Elduain

239

Amezketa

939

Ibarra

4.172

Andoain

14.618

Mutiloa

252

Olaberria

945

Mutriku

5.354

Bergara

14.596

Leintz-Gatzaga

232

Berastegi

1.081

Lazkao

5.646

Pasaia

16.128

Larraul

253

Elgeta

1.135

Deba

5.457

Hondarribia

17.018

Belauntza

239

Legorreta

1.430

Villabona-Amasa

5.881

Lasarte-Oria

18.253

Zerain

252

Asteasu

1.533

Astigarraga

6.272

Tolosa

19.525

Albiztur

309

Segura

1.432

Orio

5.948

Hernani

20.222

Hernialde

313

Zegama

1.519

Lezo

6.045

Arrasate

22.019

Abaltzisketa

320

Zaldibia

1.613

Urnieta

6.170

Zarautz

23.223

Alkiza

374

Ataun

1.669

Usurbil

6.165

Eibar

27.406

Altzo

427

Irura

1.862

Urretxu

6.730

Errenteria

39.355

Leaburu

377

Alegia

1.726

Aretxabaleta

6.987

Irun

61.983

Aduna

469

Anoeta

2.034

Legazpi

8.384

Donostia

186.665
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