GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA ETA UDALAK

Parte Hartzeko Sarea
1. topaketak

Aurkibidea
Sarrera

2

1 Topaketaren helburuak

3

2 Topaketaren planteamendua

4

3 Esperientziak

6

3.1 Datuak

6

3.2 Demokrazia zuzena

14

3.3 Herriaren etorkizuna

19

3.4 Herrietako espazioen erabilera

24

3.5 Partaidetzazko aurrekontuak

28

3.6.1 Herri handiak (1)

33

3.6.2 Herri Handiak (2)

39

3.7 Herri ertainak

40

3.8 Herri txikiak

40

4 Sarearen izena

44

5 Balorazioa

45

Sarrera
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako udaletako ordezkariek Parte Hartzeko Sarea sortu genuenean, parte-hartzaileek
bereziki nabarmendu zuten beharrezkoa zela esperientziak partekatzeko eta harremanetarako guneak edota aukerak sortzea.
Hain zuzen ere, proposatu zuten jardunaldi edo topaketak antolatzea, eta horien bidez zuzenean jaso ahal izateko Gipuzkoako
herrietan gauzatzen ari diren partaidetzazko esperientzien berri.
Proposamen hari heldu eta gauzatzeko asmotan, Parte Hartzeko Zuzendaritza honek, Sarearekin batera, Sareko I. Topaketa
antolatu zuen 2012ko ekainaren 8an. Topaketa horri esker,
Gipuzkoan legealdi honetan egin diren partaidetzazko hainbat
esperientzia ezagutu ahal izan genituen, batez ere hiru multzotakoak: parte hartzeko demokrazia indartzekoak, demokrazia
ordezkatzailea hobetzekoak eta demokrazia zuzena indartzekoak. Topaketaren koordinazio teknikoa eta dinamizazioa Elhuyar Aholkularitzaren ardura izan zen.
Topaketa amaituta, herritarren parte-hartzea indartzeko eta
bultzatzeko bidean beste urrats bat egin dugu, eta parte-hartzaileek adierazitakoa aintzat harturik, etorkizunean ere pauso
gehiago egingo ditugu bidean; izan ere, Gipuzkoan errotzen eta
indartzen ari da parte hartzeko kultura eta ugaritzen ari dira
parte hartzeko esperientziak. I. Topaketa amaiturik, laster II.
antolatzen hasiko gara.
Arantza Ruiz de Larrinaga
Gipuzkoako Foru Aldundiko
Herritarren Partaidetzarako zuzendaria

I. Topaketa Donostian egin genuen, eta emankorra eta aberasgarria izan zen. Ez da erraza goiz hartako guztia labur eta argi
azaltzea, baina horretarako ahalegina egin dugu, bertaratu zinetenok gogora dezazuen eta joateko aukerarik izan ez zenutenok gertatutakoaren berri izan dezazuen eta hurrengoan gurekin
izan zaitezten.
Bukatzeko, eskerrik beroenak eman nahi dizkiet Topaketan era
batera edo bestera, zuzenean edo zeharka, parte hartu edo lagundu duten guzti-guztiei, eta, bereziki, Donostiako Udalari Topaketa bertan egiteko aukera eskaintzeagatik.
Bihotzez, mila esker! Etorkizunean ere izango ahal dugu aukera
elkarrekin jarduteko!
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1

Topaketaren
helburuak

1
Legegintzaldi honetan (2011ko ekainetik aurrera)
Gipuzkoan garatutako edo garatzen ari diren parte hartzeko esperientziak ezagutzea, trukatzea eta
horietatik ikastea.

2
Parte Hartzeko Sarea ehuntzen jarraitzea, elkar
ezagutzen eta harremanak egiten.
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2

Topaketaren
planteamendua

Sarearen Topaketak balio behar zuen, batez ere, lanerako, elkarren berri izateko eta elkarrekin jarduteko. Horregatik, Topaketa tailerretan oinarritu genuen, esperientzien berri izan ondoren, elkarrekin lanean aritzeko eta
elkarrengandik ikasteko.
Esperientziak hautatzeko orduan, bermatu nahi izan genuen hiru multzotakoak ordezkatuta egotea:
- Demokrazia zuzeneko prozesuak (herri-kontsultak)
- Demokrazia ordezkatzailea hobetzeko prozesuak
- Parte hartzeko demokrazia indartzeko prozesuak
Halaber, zer gai jorratu eta zer proiektu erakutsi erabakitzeko, beste irizpide batzuk ere hartu genituen aintzat,
besteak beste:
- Gaiarekiko interesa: horren gaineko kezka edo jakin-mina adierazi izana parte-hartzaileek Sarea ehuntzeko prozesuan; hau da, berariaz eskatu izana.
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- Esperientzia bukatuta edo ia-ia bukatuta egotea, balorazioa egiteko moduan.
- Gai edo arlo horretan esperientzia bat baino gehiago egotea, elkarrekin alderatu eta ondorioak atera
ahal izateko; horietatik, gainera, esperientzia ugariko gaiak lehenestea.
- Esperientziak aurkezten ahalik eta herri gehienek parte hartzea; hau da, herri bakoitzak gehienez ere
esperientzia bat azaltzea.
- Ahal zela, tailerretan tamaina desberdinetako herrietako (handiak, ertainak eta txikiak) esperientziak
egotea, herri-tamainaren errealitatea eta berezitasunak kontuan izateko.
- Auzoekin harremanak: gehien landu den esperientzia-mota izanik, pisu berezia izatea;
izan ere, herri askotan gauzatu dira herritarrekin eta auzoekin bilerak, Udalaren asmoak aurkezteko eta
nahiak/beharrak jasotzeko.
Aurreikusi genuen Topaketan bi tailer-txanda antolatzea, eta horietako bakoitzean lau tailer desberdin eskaintzea; parte-hartzaileek interesen arabera aukeran izango zuten non parte hartu, baina betiere ahaleginduko
ginen tailer edo talde orekatuak izan zitezen.
1. Tailerra
Demokrazia zuzena
(herri-kontsultak)
Tolosa (Larramendi)
Zestoa (zekorketak)
Pasaia (Biteri plaza)

Espazioen erabilera

Arrasate (azoka)
Ordizia (Oiangu)

Partaidetzazko
aurrekontuak
Oñati
Azpeitia
Zumaia

Etorkizuna
Alkiza (Agenda 21)
Eskoriatza (Eskohitza)
Bergara (Plan Estrategikoa)

2. Tailerra
Handiak 1
(>10.000)
Irun
Zarautz
Errenteria

Handiak 2
(>10.000)
Lasarte-Oria
Hernani
Donostia

Ertainak
(1.001-10.000)
Mutriku
Asteasu
Zizurkil

Txikiak
(<1.000)
Irura
Albiztur
Arama
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3

Esperientziak

3.1 Datuak
Eguna: 2012ko ekainaren 8a, ostirala
Lekua: Donostiako Udaletxea, pleno-aretoa. Talde txikiak eratutakoan, ondoko eraikin bat ere erabili genuen
(Goikoa jauregia).
Ordua: 08:45-14:45(aurreikusitakoa eta erreala)
Deituak/gonbidatuak: Gipuzkoako udaletako alkate, zinegotzi, parte hartzeko teknikari eta laguntzaileak. Parte Hartzeko Sarean lanean ari diren teknikariak.

Asistentzia
- 71 lagun
- Gizonezkoak: 34
Emakumezkoak: 37
- Herriak guztira: 35
- Inoiz Sarean parte hartu gabeko herriak: 10 (Alegia, Alkiza, Azkoitia, Azpeitia, Elgoibar, Ezkio-Itsaso,
Irun, Oiartzun, Zaldibia eta Zestoa)
- Noizbait Sarean parte hartu dutenak: 25 (Aduna, Albiztur, Antzuola, Arama, Arrasate, Asteasu, Astigarraga, Beasain, Bergara, Donostia, Errenteria, Eskoriatza, Hernani, Irura, Lasarte-Oria, Mutiloa, Mutriku,
Oñati, Pasaia, Tolosa, Urretxu, Usurbil, Zarautz, Zizurkil, Zumaia)
Girotzeko dinamikan, zutik jarri eta Gipuzkoako mapa irudikatu genuen, beste herriekiko eta eskualde barruan
kokatu zen bakoitza bere lekuan.
Halaber, adinaren arabera ere kokatu ginen espazioan, hiru multzotan: 30 urte bitartekoak, 30-45 urte bitartekoak eta adin horretatik gora. Gazteenak eta zaharrenak zeuden gutxien, eta talde handiena tartekoa zen.

Tamainaren arabera
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Handiak 1
(>10.000)

Handiak 2
(>10.000)

Ertainak
(1.001-10.000)

Txikiak
(<1.000)

0-1.000

33

6

% 18

1.001-5.000

24

10

% 42

5.001-10.000

14

5

% 36

10.001>

18

14

% 78

Eskualdeen arabera

Eskualdea

Herriak guztira

Ertainak
(1.001-10.000)

Txikiak
(<1.000)

Bidasoa

2

1

% 50

Buruntzaldea

7

5

% 71

Debabarrena

6

2

% 33

Debagoiena

7

5

% 71

Goierri

25

7

% 28

Oarsoaldea

4

2

% 50

Tolosaldea

25

7

% 28

Urola Kosta

11

6

% 54

Guztira

89

35

% 39
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Gai-zerrenda eta ordutegia
08:45-9:00: erregistroa
09:00-9:50: girotzeko eta elkar ezagutzeko ariketa eta sarrera
09:50-11:45: tailerrak (demokrazia zuzena eta parte hartzeko demokrazia)
Demokrazia zuzeneko esperientziak
Hirigintza edo herriko guneen inguruko prozesuak
Partaidetzazko aurrekontuak
Herriaren etorkizuna lantzeko prozesuak
11:45-12:15: hamaiketakoa
12:15-12:45: tailerretan landutakoa partekatzeko osoko bilera
12:45-13:00: sarearen izena pentsatzen
13:00-14:15: tailerrak (demokrazia ordezkatzailea hobetzeko esperientziak)
herri handiak (1)
herri handiak (2)
herri ertainak
herri txikiak
14:15-14:35: tailerretan landutakoa partekatzeko osoko bilera
14:35-15:00: Topaketaren balorazioa
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3.2 Demokrazia zuzena
- Parte-hartzaileak: 12 (5 emakumezko, 7 gizonezko).
- Tolosak, Pasaiak eta Zestoak aurkeztu zituzten esperientziak.
- Bertan egon ziren: Tolosa, Pasaia, Oiartzun, Irun, Asteasu, Zestoa, Aduna, Donostia, Beasain, Hernani
eta Usurbil.

TOLOSAKO ESPERIENTZIA
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

Larramendi auzoko urbanizazioaren inguruko auzo-galdeketa.

HELBURUA:

Gaur egungo eta etorkizuneko Tolosako Larramendi auzoan egingo den urbanizazioaren
ezaugarriak auzotarrek zuzenean erabakitzea.

EPEA EDO DATA

2012 apiriletik ekainera.
Galdeketa ekainaren 16an egingo da.

PARTE-HARTZAILEAK:

Prozesuan, herritar guztiak; galdeketan, auzotarrak.

ARDURADUNAK:

Instituzionala, alkatea (Ibai Iriarte)
Metodologikoa, kanpoko aholkularitza (Nola Eskola)
Larramendi auzoan etxebizitza berri asko egiteko plana diseinatu zuten aurreko legegintzaldian. Etxe-dentsitatearen eta urbanizatzeko moduaren inguruan, prozesu luze, gatazkatsu eta politizatu bat egon zen. Horren ondoren, Larramendi auzoan errepidea lurperatzea
onartu zen, txosten teknikoen eta zenbait auzotarren iritziaren aurka. Udal-gobernu berriak
gaia eztabaidagai jarri zuen, eta lurperatzearen ordez ekipamenduak egitea proposatu zuen.
Horrek lurperatzearen aldekoak pizten zituen. Iritzi talkaren aurrean, Udalak erabakia galdeketa bidez hartzea proposatu du.

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

Galdeketa egiteko talde bat antolatu da: alkatea, udal-teknikariak, kanpoko-aholkularitza,
lurperatzearen alde eta aurka dauden auzotarrekin.
Publikazio objektibo bat landu da talde honetan bi aukerak azalduz eta hori tolosar guztiek
jaso dute etxeetan.
Batzar eta bilera-bisita gidatuak egin dira auzoan bertan bi astean zehar edozein pertsonak
zalantzak, kezkak eta abar argitzeko.
Kontsulta-eguna antolatu du talde eragileak (errolda, sistema bozkatzeko eta araudia denon
artean adostuta).
Prozesu osoan komunikazio-kanpaina auzotarrei begira egon da.

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Ibai Iriarte, Hektor Espin (Tolosako Udaletik); Agurtzane Loidi (Nola Eskola).
2012ko ekainak 1.
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Esperientziaren balorazioa:
KOLOREA

zergatia

ZERTAN ASMATU DA:

Udalak, alde batetik, bere posizionamendua modu irekian, mahai gainean jarri
du, eta, beste aldetik, jendearen erabakia onartuko duela garbi adierazi du. Prozesuan rol neutrala hartzea erabaki du Udalak eta mantendu du prozesu osoan
eta hori bermatzeko kanpoko aholkularitza metodologikoa kontratu du.
Talde eragilean alde bietako auzotarrak (lurperatzearen aldekoak eta kontrakoak) integratu dira.
Publikazio objektiboa egin da. Aukera biak jasotzen duen publikazioa da.
Kontsulta-prozesua talde eragileko adostasunarekin diseinatu da.
Kontsultaren egunean auzotarrak bertan egongo dira eta kontsulta bera kudeatuko dute aholkularitza metodologikoarekin batera.

HOBETU
BEHARREKOAK
(ZERTAN EZ DA
ASMATU, ZER EZ
DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):

Udalak egindako proposamen berriaren aurrean kontrako jarrerak sortu zituela
ikusi ondoren auzotarrak integratu zituen prozesuan eta ez hasieratik.
Talde eragilea handiegia (Udalaren aldetik Hirigintzako teknikari gehiegi).
Prozesuaren antolaketarako talde eragilean auzotarrekin hasi baino lehen epe
oso estua.
Lurperatzearen aldeko taldea eta lurperatzearen kontrako taldearekin aparteko
bilerak ez ditu egin aholkularitza metodologikoak prozesua azaltzeko.

HELBURUAREN
BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN
IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN
IKUSPETIGIK)

Emaitzaren ikuspegitik oraindik ezin dugu balorazio osoa egin oraindik galdeketa ez delako burutu. Prozesuaren ikuspegitik informazio-bileretara jende asko
etorri ez den arren jendeak egiten duen balorazioa ona da. Publikazioaren balorazioa oso ona eta jendeak nahiko informazio duela sentitzen du.
Prozesuaren helburuetariko bat da jendeak aukera biak eta bakoitzaren inplikazioak ondo ezagututa bozkatzea eta hori lortu dugula uste dugu.

ESPEKTATIBEN
BETETZE-MAILA
(BATZUENA ZEIN
BESTEENA)

Auzotar gehienen espektatiba prozesua amaitu ondoren auzoan giroa hobetzea
eta auzo-giroa sortzeko gaitasuna izatea da, aurrerago baloratu ahal izango da.
Udalaren espektatibari dagokionez, prozesuaren arrakasta galdeketan parte
hartuko duen pertsona kopuruari ere lotuta dago eta hori bozketa egunean ikusiko da.

AURRERA BEGIRA
KONTUAN
HARTZEKOAK

Aukera berria eta ezberdinak aurkezterakoan auzotarrei eduki teknikoei baino
prozesu metodologikoari garrantzi gehiago eman behar zaio eraikuntza kolektiboaren aukera irekita mantentzeko.
Alor politikoa, metodologikoa, teknikoa eta inplikatuak prozesuan presente
egon behar dira prozesuaren hasieratik eta bakoitzak bere rola izan behar du.
Bozketa egiterakoan informazioa ondo ematea eta jende guztiarengana iritsi
behar dela.
Aukera bat ala bestea atera, auzoan giroa hobetzeko lanen bat egin beharko
da.
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PASAIAKO ESPERIENTZIA
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN
IZENA:

Biteri Plazari buruzko herri-kontsulta

HELBURUA:

Pasaiako Udalak Biteri plazarako aurreikusitako proiektua gauzatu beharko lukeen ala ez pasaitarrek erabakitzea.
Pasaian erabaki eta pasaitarrok erabaki.

EPEA EDO DATA

2009ko martxoaren 28an
EMAITZAK

PARTEHARTZAILEAK:

ARDURADUNAK:

1 MAHAIA

2 MAHAIA

3 MAHAIA

PASAIA

DONOSTIA

OSOA

ERROLDA

1488

1476

1006

3970

BOTOAK

256

374

201

831

117

948

BAI

49

56

50

155

33

188

EZ

207

318

151

676

84

760

Parte hartzeko demokraziaren zinegotzia
Alkatea
Batzorde Teknikoa
DENON ARTEAN ETA DENONTZAKO ANTXO ERAIKITZEN
1. fasea:
2009an, Pasaiako Udalak Antxoko Biteri Plazarako 2003an hitzartutako ordenazio-proposamena (plazaren erabilera eta antolamendua zehazten zuena) herritarrekin eztabaidatzea
erabaki zuen. Orube horretan etxeak eta aparkalekuak egitea jasotzen zuen ordenazio-proposamen horrek.
Lehen fase hartan informazio-, eztabaida-, adostasun- eta azkenik itzulketa-foroak egin ziren. Ondorioa argia izan zen: indarrean zegoen ordenazio-proposamenaren etorkizuna erabakitzeko herri-galdeketa zabalago bat egiteko beharra zegoen.

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN
LABURRA:

Herri-galdeketa hori egin zen eta parte-hartze altuak garbi adierazi zuen herritarrak bere
herriko gaietan aritzeko duten interesa. Era berean, emaitzak garbi utzi zuen ordenazio-proposamena gelditu egin behar zela.
Udalak erabaki hori errespetatu zuen, baita erabaki ere eremu horren ordenazioa herritarrekin eraiki nahi zuela. Hori egiteko parte hartzeko prozesu honen bigarren fasea antolatzea
erabaki zuen Udalak.
2. fasea:
Herritarrekin Antxoren errealitate sozio-urbanistikoa aztertu eta, ezagutza horrekin, Antxoren erronken, aukeren eta arriskuen inguruan hausnartu zen.
Aztertutako informazio eta ezagutza horrekin, ondorioak atera eta hiri-eremu horri eman
beharreko erabileraren inguruko irizpide eta helburuak adostu zituzten herritarrek.
Ondorio horiek Udalari helaraziko zitzaizkion, eta hark ideia lehiaketa egiteko konpromisoa
hartu zuen, herritarrekin zehaztutako irizpideetan oinarritutako proiektua definitzeko; ondoren, haiek aztertu eta berretsi dezaten.
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HERRI-KONTSULTA: PARTE HARTZEKO PROZESUAREN ONDORIOA
Herri-kontsulta botazio bidez eta bi aukera:
Udalak Biteri plazarako proiektua egikaritu beharko luke
Udalak ez luke Biteri Plazarako proiektua egikaritu behar
Adinez nagusia izan eta Pasaian edota Donostian erroldatua egon.
Udaletxeko errolda erabili zen
ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN
LABURRA:

Ordutegia: larunbatean eta goizeko 11:00etatik arratsaldeko 19.00ak arte
Udaletxeko bando baten bidez boluntarioak eskatu ziren mahaietan egoteko. Udaletxeko zinegotziok parte hartu genuen: EAJ, EB, H-1 eta EA.
Horren ondorioz, EJko Etxebizitza Sailarekin negoziazio prozesuari ekitea, Biteri Plazan Babes
Ofizialeko Etxebizitzak sustatzeko sinatutako lankidetza-hitzarmena adostasunez amaitzeko.
2010eko uztailaren 28an, Udalak bi erabaki hartu zituen; bata, Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmena bertan behera gelditzea, eta bestea, onartu zen herritarren parte hartzeko
prozesuari ekitea eremu horrek etorkizunean nolakoa izan behar zuen zehazteko.
2011ko martxoan prozesu honen bigarren fasea ireki zen

FITXA HAU BETE
DUENA ETA NOIZ

Obdu Lorenzo (Parte Hartzeko Demokraziako zinegotzia 2008-2012 agintaldian, Pasaiako Udalean), 2012ko ekainean.

Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:

HOBETU BEHARREKOAK (ZERTAN
EZ DA ASMATU, ZER EZ DA BEHAR
BEZALA ZAINDU…):

HELBURUAREN BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN IKUSPETIGIK)

KOLOREA

zergatia

Herri-kontsulta tresna gisa. Herritarrek parte hartzeko eta erabakitzeko estrategiarekin bat dator.
Gatazka-egoera batetik elkarrekin
eraikitzeko prozesu batera, Udalak
babestuta.

Elkarrenganako konfiantzaren eta aitortzaren emaitza da: Udalak herritarrekiko, herritarrek Udalarekiko

Informazioa herritarren esku
Jendarteratzeko prozesua
Euskarriak

Akatsez jabetzea eta horiek hobetzeko borondatea. Uste sendoa. Apustu segurua

Altua. Batez ere prozesuaren ikuspegitik.

Poza, argia, sendotasuna, gaitasuna

ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA
(BATZUENA ZEIN BESTEENA)

Udalaren aldetik: herritarrak Biteriko proiektuaren aurka azalduko ziren. Parte-hartze handiagoa.
Herritarren aldetik: kontsulta EZ
izango zela, eta zalantzak Udalak
zer konpromiso hartuko zituen.

Lasaitasuna. Hausnarketa

AURRERA BEGIRA KONTUAN
HARTZEKOAK

Positiboak direnak zaindu eta elikatu
Besteak, aintzat hartu eta egokitu

Konpromisoa, ardura eta ardurakidetza. Izugarrizko aukerak.
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ZESTOAKO ESPERIENTZIA
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

Zekorketen inguruko iritzia jasotzea

HELBURUA:

- Herritarren zekorketen inguruko iritzia jasotzea.
- Ahalik eta herritar gehienek parte hartzea.

EPEA EDO DATA

2012/06/03

PARTE-HARTZAILEAK:

Zestoako herritarrak

ARDURADUNAK:

Zestoako Udala

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

Zekorketen inguruan iritzi kontrajarriak zeudela ikusita, Udalak herri-galdeketa egitea erabaki zuen, Udalak zekorketak antolatzen parte hartu behar duen edo ez erabakitzeko.
Horretarako, martxotik aurrera zezenketen aldeko eta kontrako eragileekin lanean hasi zen
Udala, galdeketa prestatzeko. Galdeketaren aurreko lanak eta oinarriak denon artean adostu dira. Kontrako eta aldeko argudioak herritar guztiei helarazteko ahalegin berezia egin da
(komunikazioko hainbat euskarri sortu dira), eta galdeketaren ezaugarriak eta parte hartzeko moduak ezagutarazteko ere ahalegin berezia egin da.
Adostutako galdera zera izan da: Udalak zekorketak antolatu behar dituen edo ez. Besteak
beste, parte-hartzea gutxienez % 33koa izatea finkatu da, emaitza errespetatzeko, eta botoa emateko egun bat finkatu den arren (ekainaren 3a), aldez aurretik botoa emateko aukera ere eskaini da.

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Leire Etxeberria (Zestoako alkatea)
2012/06/01

Esperientziaren balorazioa:
KOLOREA

zergatia

ZERTAN ASMATU DA:

Gorria

Intereseko gaia
Parte-hartzea

HOBETU BEHARREKOAK (ZERTAN EZ
DA ASMATU, ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):

Horia

- Nahien banaketa
- Blokeoak
-Jende pilaketak

HELBURUAREN BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN IKUSPETIGIK)

Urdina

Bikaina

ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)

Laranja

Guztiena agian ez, baina gehiengoarena bai

AURRERA BEGIRA KONTUAN HARTZEKOAK

Berdea

Esperientzia Baikorra

13

Lantaldearen ondorio nagusiak
- Prozesuaren hasieran oso garrantzitsua da subjektua nor den definitzea.
- Informazioa ematearen garrantzia azpimarratu da. Herritarrei oinarrizko informazio minimoa eman
behar zaie. Txostenak webean jarri behar dira, denon eskura baina laburpenak sortu behar dira herritarrei helarazteko.
- Gobernua prozesuarekiko neutrala izatea oso garrantzitsua da.
- Azaldu diren prozesuen bukaeran alde guztiek pozik bukatu dute. Herri-kontsultak lotesleak izan dira
eta horrek eragina izan du.
- Konfrontazioa apurtzeko bidea izan dira.
- Indibiduotik kolektiborako pausoa eman da eta pertsonak aktibatu dira.
- Herri-kontsultek balio izan dute gobernuaren apustu politikoa legitimatzeko.
- Demokrazia kontzeptuaren aldaketa: bi norabidetakoa, erabakiguneak aldatu dira eta herritarrak protagonista dira.
- Udalaren erraztatzaile papera oso garrantzitsua da.
- Gure apustua, kultura aldaketa.
- Koherenteak izan behar dugu herri-programekin. Parte-hartzea sartu genuen eta landu egin behar dugu.
- Prozesu puntualak aztertuz, puntu komunak bilatu behar ditugu eta nolabaiteko ereduak sortu.
- Oso garrantzitsua da guretzako horrelako prozesuak bizitu dituztenekin harremanak egitea.

Balorazioa (hitz baten bidez)
- baliagarria, mundiala, positiboa +++, aberasgarria (2), aprobetxagarria, demokratikoa, zuzena, kristona!!, goxoa!

14

3.3 Herri-etorkizuna
- Parte-hartzaileak: 20 (13 emakumezko, 7 gizonezko).
- Alkizak, Eskoriatzak eta Bergarak aurkeztu zituzten esperientziak.
- Bertan egon ziren: Aztikerreko teknikaria, Azpeitia, Lekeitio, Tolosaldea, Arama, Zarautz, Antzuola, Mutriku, Alkiza, Eskoriatza, Bergara, Zumaia, Mutiloa, Lasarte-Oria, Astigarraga, Donostia, Legazpi.

Alkizako esperientzia
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA

ALKIZAKO EKINTZA PLANA, Agenda21 prozesuaren bitartez Diagnostiko eta Tokiko Ekintza Plana egitea

HELBURUA:

Herriaren egoeraren irudi osatuagoa lortzea, etorkizunera begira herritarren iritziak jaso eta
bi elementu horiek uztartuz Ekintza Plan zehaztu eta lehentasunak ezartzea.

EPEA EDO DATA

2005eko urtarriletik 2009ko maiatza arte (herri bilerak) edo 2011 arte (ebaluaketa egiten
jarraitzen da)

PARTE-HARTZAILEAK:

Udala eta herritarrak

ARDURADUNAK:

Udala (eta herritarrak, erabakitzaileak)

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

- 2005ko urtarrilean Landa Eremuko Udaltalde 21 Pilotua osatzeko hitzarmena.
- 2005ko lehen seihilekoa: informazioa eta diagnostikoaren zirriborroa.
- 2005ko uztailean. Lehen herri-bilera diagnostikoaren zirriborroa aztertzeko eta ekarpenak
jasotzeko.
- 2005ko bigarren seihilekoa: ekintza planaren lanketa eta zirriborroa
- 2006ko urtarrilean. Ekarpenen ondorioz proposatutako ekintza plana eztabaidatu eta
onartu eta lehentasunak finkatu.
- Ekintza planaren jarraipena eta ebaluaketa: 2007an, 2008an eta 2009an bilerak ebaluaketa aztertzeko eta beste gaia puntualak tratatzeko; 2010ean eta 2011n bilerarik gabeko
ebaluaketa.

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Jon Umerez eta Alaitz Bilbao (2012ko ekainaren 4an)
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Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:

HOBETU BEHARREKOAK (ZERTAN EZ
DA ASMATU, ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):

HELBURUAREN BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN IKUSPETIGIK)

KOLOREA

zergatia

Berdea, ondo egindakoarena
eta aurrera eraman gaituena

Ekintza plana burutu arteko diagnostiko lanerako herritarren ekarpenak jasotzen eta
gero lehen fasean Ekintza Plana osatzeko
eta lehentasunak finkatzeko lortutako parte-hartzea eta adostasun mailak.

Gorria, nondik ez den jarraitu
behar erakusten diguna

Ez dugu asmatu jarraipen fasean. Hontan
bileratik bilerara herritarrek interesa galtzen joan ziren eta bilerak “burokratizatu”
eta adierazle hotzen emanaldi huts bihurtu
ziren.

Naranja, bidean norabidea
aldatzeko pista agian aurkitu
dugulako

Berde - grisa

Salbatzen da apur bat, azkenerako beste
gai puntualagoak baina garrantzitsuagoekin uztartzen hasi ginela.
Emaitzaren aldetik Ekintza Planaren betetze maila, bataz beste, altua da.
Prozesuaren aldetik, esandako moduan,
maila altu batetik maila kaskarrera (nahiz
eta aldatzen).
Dena dela herriko sektore batzuengan fase
onenean ere iristeko zailtasunak (baserritar helduak, gazteak, emakumezkoak, ...)

ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA
(BATZUENA ZEIN BESTEENA)

Alde honetatik ona.

AURRERA BEGIRA KONTUAN HARTZEKOAK

Esandakoak: jarraipen eta ebaluaketa fasea zaindu eta edukiz bete beharra.
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Eskoriatzako esperientzia (Eskohitza)
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

EskoHitza: danona dalako

HELBURUA:

Orokorra: Herritarren ideiak eta iritziak jasotzea eta udal-kudeaketa planean txertatzea.
Zehatzak: Arloka, eragileen iritzia jasotzea, herritarren ikuspegiaren berri izatea, beharren
lehentasunak markatzea, kudeaketa-plana udal aurrekontuari doitzea.

EPEA EDO DATA

Hasiera-data: 2011ko azaroa
Amaiera-data: Etengabeko prozesua izango da.

PARTE-HARTZAILEAK:

Nork: Arlokako bileretan parte hartu dute arlo horrekin harremana duten elkarteetan lanean
diharduten eragileek, adituek eta udal teknikari eta zinegotziek. Bilera orokorrean, norbanakoak, herritarrak gonbidatu ditugu.
Kopurua: Bilera orokorrean honako hauek izan dira datuak:
Parte-hartzaileak: 122
Emakumezkoak: 68 / Gizonezkoak: 54
Euskaraz aritu direnak: 102 / Gazteleraz aritu direnak: 20
Batezbesteko adina: 45 urte
Parte-hartzea adinka:
1930-1940: 4
1944-1950: 18
1951-1960: 15
1961-1970: 41
1971-1980: 24
1981-1990: 17
1991-2000: 3

ARDURADUNAK:

· Talde eragilea: Alkatea, parte hartzeko zinegotzia eta parte hartzeko eta komunikazioko
2 teknikari.
· Dinamizatzaileak: udal-langileak eta zinegotziak
EskoHitza: danona da! kanpainarekin udalean 2012ko 2012ko kudeaketa-planari ekarpenak egitea lortu da, ideia eta iritziak txertatuz eta lehentasunak finkatzeko balio izan digu.
Word café teknika erabili da, talde txikitan komunikazioa errazten baita.
Lehendabizi arlokako bilerak egin ziren, udaletik arloarekin zerikusia edo interesa agertu
duten eragile eta zinegotzi ohiei deituz (nahiz eta irekiak izan).
Bilera sektorialak: Gizarte zerbitzuak; Pertsonala; Garapen jasangarria; Hirigintza eta Obra
eta zerbitzuak; Parte-hartze eta Komunikazioa; Kultura, euskara, hezkuntza eta kirolak

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

Honez gain, herritar denei larunbat goiz baten herriko kiroldegian elkartzeko gonbita luzatu
genien. Hamarnakako taldetan batuta, bi dinamizatzailerekin, hiru galderen inguruan aritu
ginen:
- Zer mantenduko zenuke Eskoriatzan?
- Zer hobetuko zenuke Eskoriatzan (existitzen denetik)?
- Zer falta zaio Eskoriatzari (ez duena)?
Ekarpenak, 3 paneletan jaso ziren, galderen arabera antolatuak eta ondoren herrian 2 astez
jarri genituen edonork ikus zitzan.
Ekarpen gehientsuenak kudeaketa-planean txertatu dira, nahiz eta batzuk 2013rako edo
aurreragorako utzi diren (stand by).

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Beñat Herce, 2012ko ekainak 1
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Esperientziaren balorazioa:
KOLOREA
ZERTAN ASMATU DA:
- Hizkuntzaren trataera
- Kanpaina
- Komunikazioa
- Antolakuntza
- Moderatzaileak
- Moderatzaileen karpeta
- Gonbidapenak
- Dinamika
- Egun /ordua

Zergatia

Diseinu, planifikazio eta antolakuntza lan
handia egin baita
Talde eragilea oso inplikatua eta motibatua
egon da

HOBETU BEHARREKOAK:
- Genero ikuspegia zaintzea
- Aniztasun ikuspegia zaintzea
- Kulturako sektoriala: arlo gehiegi bilera
baterako
- Komunikabideetan oihartzuna
- 20-30 urte bitarteko gazteen presentzia
indartu

- Behar beste planifikatu ez ditugun gaiak
dira.
- Kulturako sektorialean jende gehiegi elkartu zen genituen baliabideentzako. Gai
larregi bilera gehiegi ez luzatzeko. Hurrengo urteetara begira, gaiak banandu
- Komunikabideekin presentzia bermatu
(planifikatu eta kontrolatu)

HELBURUAREN BETETZE-MAILA:
Espero genuena baino askozaz emaitza
hobeak izan ditu. Merezi du.

Helburuen betetze-maila: 8 (oso pozik gaude egindako lanarekin, lortutako emaitzekin eta bidean ikasitakoarekin)
Parte-hartzea: 10
Lan egiteko modua: 10

ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA
Espektatibak bete dira, bai antolaitzailearentzat, baita parte-hartzaileentzat ere

AURRERA BEGIRA KONTUAN
HARTZEKOAK:
Beste urrats bat eman beharra dago: aurrekontu parte-hartzaileak
Gazteekin antzeko ekimen bat (10-20
urte)
Alor guztietara eta areagotu behar den
zerbait
Parte-hartze erreaktiboa ere sustatu
(teknologia berriek eskainitako aukerak
aprobetxatu)
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Espektatiben betetze-maila: 10
Asistentzia: 10
Giroa: 8
Udalak horrelako ekimenak antolatzea:
9,83
Ekimenaren iraupena (3 ordu): 8,65
Jarraitutako dinamika: 8,82
Antolaketa: 9,17

Pausoz pauso, hobeto (4 urte ditugu, gutxienez!)

Lantaldearen ondorio nagusiak:
- Barrutik kanporako prozesua izateak duen garrantzia. Honetarako beharrezkoa izango da, batetik, udaletako langileen parte-hartzea eta inplikazioa; bestetik, alkateak/zinegotziek bultzada ematea prozesuari. Proiektuan benetan sinestea.
- Honek erraztu egingo du jarraipena. Era berean, kanpoko laguntzarik behar ez izateak jarraipena bermatzen laguntzen du neurri handi batean, proiektuak bestela hasiera eta bukaera zehazturik izaten baitituzte.
- Jarraipena zaila da. Ebaluazio zein jarraipenari arreta berezi eskaini behar zaie, zaindu eta edukiz betetzea beharrezkoa da.
- Parte-hartzeak zilegitasuna hartzen du honelako prozesuak martxan jartzen diren heinean.
- Etsipen-uneak izaten dira, tentsioa edo parte hartzeko momentu gorenak denboran mantentzea zaila
izaten da.
- Agenda21a ekintza-plan gisa planteatu daiteke, batik bat herri txikien kasuan.
- Prozesuak aurrera atera nahi izanez gero, lana, dedikazioa, formazioa eta finantziazioa dira beharrezkoak. Esperientzia denak dira aprobetxagarriak.

Balorazioa (hitz baten bidez):
-Aberasgarria, Aberatsa (3), aprobetxagarria, ikastekoa, ikasgaia, irakasgaia, oso ongi, interesgarria,
eraikitzailea, konpartitzea, partekatzea, ederra, anitza, orokorra, ideiak, baliagarria, animoa jarraitzeko!,
positiboa
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3.4 Herrietako espazioen erabilera
- Parte-hartzaileak: 12 (4 emakumezko, 8 gizonezko).
- Ordiziak eta Arrasatek aurkeztu zituzten esperientziak.
- Lantaldean parte hartu zutenen jatorria: Irura, Donostia, Oñati, Hernani, Legazpi, Lekeitio, Azkoitia, Albiztur, Arrasate eta Ordizia.

Arrasateko esperientzia (merkatua biziberritzeko ekimena)
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN
IZENA:

GUREZTATU: Arrasateko azoka biziberritzeko ekimena

HELBURU OROKORRA(K):
Arrasateko azoka herritar zein eragileen parte-hartzearen bitartez biziberritzea; ildo berriak txertatuz, egungoa osatu eta indartzea:
Arrasaten herrigintzako esperientzia berritzaile bat abiatzea.
ZEHARKAKO HELBURUAK:
Komunitateko eragile nagusien artean sareak sortzea. Azken finean, herrigintza herritarrekin eta
eragileekin egiteko oinarriak lantzea, baldintza egokiak sortzea: Elkar ezagutu, lankidetzan aritu
eta konfiantza sareak ehuntzea udaleko ordezkari, udaleko teknikari, herriko eragile, eta norbanakoen artean. Etorkizunean lankidetzan oinarrituriko prozesu berrietarako baldintzak sortzea.
Herritarrak eta herri-ekimena izatea prozesuaren sustatzaile eta ardatz nagusia, udal baliabideak
(politikoak, teknikoak, diruak) prozesuaren zerbitzura ezarriz.

HELBURUA:

Herrigintza eta herritarren parte-hartzea eraldaketa sozialarekin bat eginda ulertzen ditugu, bestelako balio eta ereduak lantzeko aukera gisa: kontsumo arduratsua, solidarioa eta iraunkorra,
ohiko zentro komertzial handien alternatiba xume gisa, baina gure betiko azoken sustraietatik
abiatuz, azokak gaurkotuz eta eraberrituz, bestelako kontsumo eredurako alternatibak eraiki
ditzakegula frogatuz eta, bide hau, herri sektore anitzen ekarpenaz burutu daitekeela frogatuz.
Herri-ikuspegia eta komunitate-arduraren ikuspegia indartzea. Baserritar, herriko merkatarien
ordezkari, azokako erabiltzaile eta herri eragileen arteko elkar ekintzak bakoitzak garatzen duen
jarduera balioan jarri eta erantzukidetasun jarrerak eraiki ditu. Prozesua garatzearekin batera
komunitate ikuspegia indartzen joan da: nekazarien, herriko merkatarien edo haur aisialdiko
taldeen egoera, esaterako, ez da bakoitzaren arazo soila, aitzitik, ardura kolektiboa da komunitatearen ongizate eta bizi kalitaterako funtzio ezinbestekoa garatzen duten neurrian.
Parte hartzeko kulturaren eta parte hartzeko tresnen sozializazioa. Azoka biziberritzeko prozesuak, zeharka, parte hartzeko kultura zabaltzen lagundu du Arrasaten.
Prozesu hezitzailea izatea. Parte hartzeko praktiketan eta dinamiketan trebatzea, praktikatik ikasiz. Azokaren ekimena, heziketarako aitzakia izango da zentzu honetan: batetik, herriko eragileak
trebatzeko, prozesuan zehar dinamizatzaile-lanak bete ditzaten eta, bestetik, udaleko teknikari
eta ordezkariak parte-hartzean trebatzeko eta hezteko.

EPEA EDO DATA
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2012ko urtarrila-abendua

PARTE-HARTZAILEAK:

Prozesuan zehar:
- Herriko eragileak (50): ekoizleak, sindikatuak, alderdi politikoak, kultur elkarteak, aisialdiko
elkarteak, artisauak, kontsumo-taldeak, etab. Herriko ia eragile guztiak ari dira prozesuan parte
hartzen.
- Udala (politikariak eta teknikariak)
- Azokako postu eta baserritarrak (30)
- Herritarrak (400)
- Prozesu espezifikoetan: haurrak-gazteak (200), etorkinak (13).
Modu iraunkorrean (lantaldeetan…):
- 40-50 eragile eta norbanako

ARDURADUNAK:

Arrasateko Udala eta BAGARA
ABIATZEA:
Abendua-urtarrila: harremanak landu udal-ordezkariekin, alderdi politikoekin, herri-eragileekin,
merkatariekin eta nekazariekin.
1. FASEA: diagnostikoa egin eta etorkizuna irudikatzen hasi
Eragileekin parte hartzeko tailerrak (Bagarako teknikarion dinamizaziopean) azokaren gaineko
ikuspegiak partekatzeko.
Udal-teknikariekin parte hartzeko tailerrak (Bagarako teknikarion dinamizaziopean) azokaren
gaineko ikuspegiak partekatzeko.
Herriko eragileekin parte hartzeko tailerra, bakoitzak bere elkartean gaia landuta, merkatuaren
inguruko ikuspegi berriak mahai-gaineratzeko eta azoka biziberritzeko ekimenari atxikimendua
adierazteko.
Baserritarren azoka aprobetxatuz, azoka berriaren aukerak irudikatu. Baserritarren postuez
gain, Jakion bertako produktuekin, Harreman bidezko merkataritzarekin, Txatxilipurdi taloen eta
iraunkortasunaren inguruko tailerrarekin, Amaia Albes diseinatzailea arropa eta osagarriekin,
Arrasateko Gaztetxeko materialaren postua, eta La Jodedera talde andoaindar-kubatarra kultur
gunea irudikatuz.

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN
LABURRA:

Arrasateko Azokan erabiltzaile, postuetako langile, eta kontsumitzaileen iritziak jaso kale inkestaren bidez.
Parte hartzeko saio irekia herriko eragileekin eta interesa duten herritarrekin. Iritziak eta proposamenak.
Lantaldeak sortu, prozesuan jasotako iritzi eta proposamenak oinarri harturik, azoka berriaren
jarduerak identifikatzeko eta proposamenen bideragarritasuna fintzeko:
o
o
o
o

Elikadura eta lehen sektorea
Kontsumo arduratsua eta produktu eraldatuak
Herrigintzarako plaza
Aisialdia eta jolasa

Lantaldeetako lanaren lehen bateratze-saioa egin: lau lantaldeok martxotik maiatzera arte landutakoa komunean jarri, diagnostikoa eta aukerak ezagutzeko, eta elkarren artean izan ditzaketen sinergia posibleak aztertzeko. Parte-hartzaileak: lantaldeetako partaideak, Udaleko hainbat
teknikari eta politikari, eta beste zenbait herritar.
2. FASEA: diagnostikoetatik proposamen zehatzetara
Lantalde iraunkorrak izango dira fase honen oinarria.
Aldi berean, bi prozesu espezifiko abiatu dira:
- Umeekin eta gazteekin parte hartzeko prozesua: Arrasateko Herri Eskolako eta Arizmendi ikastolako Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta DBHko 200 bat haurrek antzerkien bidez eta
eskulanen bitartez azoka berrian nolako jolasgunea gogoko duten adierazten dabiltza.
Umeen iritzi eta ikuspegi hauek jolasaren lantaldearen
FITXA HAU BETE
DUENA ETA NOIZ

BAGARAk, 2012ko ekainean
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Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:

HOBETU BEHARREKOAK (ZERTAN EZ
DA ASMATU, ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):
HELBURUAREN BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN IKUSPETIGIK)

ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)

AURRERA BEGIRA KONTUAN HARTZEKOAK
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KOLOREA

zergatia

BERDEA

-Eragileen, norbanakoen eta Udalaren arteko elkar-ekintza.
- Talde-pertenentzia eta konpromisoa

LARANJA

BERDEA

BERDEA

LARANJA

- Azokako egungo postuetan aritzen direnen konfiantza handitzea.
-Prozesuaren lan-erritmo desberdinei hobeto erantzutea.
- Prozesuarena: altua.
- Emaitzena: bukatzeke dagoenez, ezin
esan. Orduan baloratu beharko.
-Kontutan hartzeko betetze-maila (modu
iraunkorra eta helburu berdina izaera desberdineko eragile anitzen artean)
-Hartutako konpromisoa gauzatzea.
-Tentsioa mantentzea gaiaren inguruan.

Ordiziako esperientzia (Oiangu)
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

OIANGUKO PARTAIDETZAZKO PROZESUA

HELBURUA:

Herritarrok Oiangu ordiziarron naturagunea dela jabetzea eta haren etorkizuna elkarrekin
diseinatzea eta adostea.

EPEA EDO DATA

2012ko otsailetik 2013ko otsailera

PARTE-HARTZAILEAK:

Ordiziarrak eta Udala

ARDURADUNAK:

Ordiziako Udaleko Partaidetza Saila (Nola Eskola)

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

Prozesuak lau fase ditu eta, une honetan, bigarren fasea bukatzen ari gara.
1. fasea: prozesua diseinatu/adostu Oiangu babesteko sortutako plataformarekin elkarlanean. Udala eta plataformako kideak.
Prozesua garatzeko aurrelanak egin.
2. fasea: herritarrekin prozesua abiatu eta garatu. Oianguren erabilera aztertu.
3. fasea: Udal-teknikariek erabakiaren bideragarritasuna aztertu (bideragarritasun sozio-ekonomikoa), herritarren ordezkariekin elkarlanean.
4. fasea: herritarrei itzulketa, eta erabakia gauzatzeko pausoak ematen hastea.
Askotan prozesu hauetatik kanpo geratzen diren kolektiboen parte-hartzea sustatzeko
(emakumeak…), errazteko, bilera batzuetarako bi deialdi egin dira, ordu ezberdinetan: bata
arratsaldeko 4etan eta bestea gauean.
Oraingoz, esperientzia aberasgarria, berria, asko ikasten ari gara. Ez gaude partaidetzazko
prozesuetara ohituta eta jendeak asko eskertu du bileretan euren iritzia emateko aukera
izatea. Bileren dinamikotasuna ere azpimarragarria da.

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Izaro Intsausti (Partaidetza eta Komunikazioko zinegotzia)
2012-06-04

Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:
HOBETU BEHARREKOAK (ZERTAN EZ
DA ASMATU, ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):
HELBURUAREN BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN IKUSPETIGIK)

ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)

AURRERA BEGIRA KONTUAN HARTZEKOAK

KOLOREA

zergatia

BERDEA

Oianguren inguruan izandako gatazken ondoren, herritarrei
bertan zer egin erabakitzeko aukera ematen.

NARANJA

HORIA

BERDEA

URDINA

Batzuetan zapore gazi-gozoa. Komunizkazio akatsak, hizkuntza, etorkinak...
Eguzkia. pixkanaka badoa eguzkia hurbiltzen Euskal Herrira
eta prozesua ere badoa bere bidea egiten. Erdibidean gaude, baina, herritarrekin egindako fasearekin oso gustura,
orain teknikoekin egin beharreko lana geratzen da. Prozesua
ondo doa, eta emaitza badoa forma hartzen.
Udalaren aldetik, espektatibak nahikoa bete dira, baina,
asko dago egiteko oraindik. Jendearen aldetik berdin, baina,
emaitzari begira, espektatiba altuegiak ote dauden gaude.
Itsasoa bezala, batzuetan bare, besteetan haserre. Herritar
guztiak ezberdinak dira eta egun guztiak ez dira berdinak.
Momentuan momentura egokitzen ikasi behar da. Kontuan
hartzekoak: jende gehiagora iristeko ahalegina, inplikazioaren lanketa, Goierriko ikuspegia, hizkuntza…
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Sozializazioaren osteko ondorio nagusiak
- Ezinbestekoa da prozesu bat abiatu aurretik diseinatzea / nola egingo den pentsatzea.
- Prozesuak herritarrak eta eragileak trebatzeko eta boteretzeko baliatu dira. Prozesuok heziketa-prozesuak diren heinean, beraien errealitatea ezagutu eta eraldatzeko tresnak eta dinamikak landu dira
herritar nahiz eragileekin. Helburua ez da parte-hartzean adituak direnekiko dependentzia sortzea. Alderantziz, ezagutza transferitzeko baliatu dira prozesuok; pixkanaka, herritarrak eta eragileak beraien kabuz
horrelako esperientziak garatzeko gai izan daitezen.
- Arrasateko esperientzian elementu oso interesgarritzat baloratu da herri-mugimendutik sortutako esperientzia izatea. Herri-mugimendua izan da (Bagara) prozesua abiatzea proposatu duena eta abiatu duena.
Udala bidelagun izaten ari da prozesuan, baina ez da sustatzaile nagusia eta bakarra.
- Garrantzitsua prozesua aurrera doan heinean, herritarren inplikazioa handitzen joatea. Hasieran prozesuaren sustatzaile izan dena (Bagara, kasu honetan), pixkanaka, bigarren mailara pasatzea eta prozesuan parte hartzen ari diren herritarrek prozesuaren gidaritza eta ardura beren gain hartzea. Horretarako, prozesuaren fase jakin batean, Talde Eragile bat sortu da, prozesuan parte hartzen ari den jendea
integratzen duena.
- Herriko eragileak prozesuan inplikatzeko ahalegin handia egin da eta fruituak ematen ari da: herriko
eragile/elkarte gehienak ari dira parte hartzen eta beraien arteko harremanak sortu eta indartzen ari
dira prozesuan zehar. Horrenbestez, hurrengo esperientzia edo parte hartzeko prozesuetarako oinarriak
jartzen ari dira.
- Parte hartzeko zailtasun gehiago izan ohi dituzten kolektiboak prozesura ekartzeko ahalegina egin da
eta formula interesgarriak erabili dira: bilerak ordu desberdinetan, haurren ekarpena jasotzeko bestelako
dinamikak, etorkinekin prozesu berezitu bat…
- Prozesu batek arrakasta izango badu, garrantzitsua da prozesuak jendearen kezkekin konektatzea. Bai
Ordizian eta bai Arrasaten jendearen kezkak eta interesak prozesuan txertatzen asmatu da. Horretarako,
Ordizian, esaterako, prozesuaren diseinua interes-taldeekin landu da. Ordiziako gune horretan (Oiangun)
golf-zelai bat egitea zegoen aurreikusita eta ingurune hori ez eraldatzeko plataforma bat sortu zuten herritar batzuek. Oianguren etorkizuna erabakitzeko prozesua plataforma horrekin landu eta adostu zuen
Udalak.
- Prozesuaren emaitzak zuzenean eragingo dien eragileen presentzia ia bermatuta dago.
- Aurrelan handia egin da: eragileekin harremanak, dinamizatzaileak / teknikariak / politikariak sentsibilizatu, trebatu…
- Instituzio, eragile antolatu eta norbanakoen arteko elkarlana ezinbestekoa da; bestela, topeak aurkituko ditugu.
- Herrian erabiltzen ez ditugun guneei erabilera anitza eta irudimentsua eman diezaiekegula irakatsi digu
Arrasateko esperientziak.
- Erronka batzuk identifikatu dira:
- Denboran asko luzatzen diren prozesuak edo iraunkorrak direnak indartsu mantentzea, ez itzaltzea.
- Denon artean erabakitakoa denon artean gauzatzea, praktikara eramatea.

Balorazioa (hitz baten bidez)
- Saretu, elkar-ezagutza, hausnarketa, aberasgarria, praktikoa, freskoa, beharrezkoa, jaso-eman, trukea,
eredugarria, gerturatu, anitza.
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3.5 Partaidetzazko aurrekontuak
- Parte-hartzaileak: 22 (7 emakumezko, 15 gizonezko).
- Oñatik, Zumaiak eta Azpeitiak aurkeztu zituzten esperientziak.
- Bertan parte hartu zutenen jatorria: Zaldibia, Leitza, Urretxu, Trapagaran, Ezkio-Itsaso, Antzuola, Eskoriatza, Alegi, Lasarte-Oria, Getaria, Azkoitia, Donostia, Urretxu, Bergara eta Beasain.

Oñatiko esperientzia (partaidetzazko aurrekontuak)
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

AURREKONTUAK HERRIJORRAN

HELBURUA:

2012ko aurrekontuak herritarrekin batera landu eta definitzea

EPEA EDO DATA

2011ko Irailetik 2012ko urtarrilera

PARTE-HARTZAILEAK:

150 herritar inguru

ARDURADUNAK:

Udal Gobernu Taldea, parte-hartze zinegotziaren koordinazioarekin

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

2011ko Irailean hasita 2012ko urtarrila arte parte hartzeko prozesu bat garatu genuen
aurrekontuak lantzeko. Prozesua alorrez alor, gaiaren arabera, landu zen, aurrez egindako
lanketa batean alor bakoitzak izango zituen diruak zehaztu ostean.
Zehazki, gaikako 11 talde eratu genituen:
kultura,
sozioekonomia,
parte-hartzea, komunikazioa eta barne antolamendua
Berdintasuna
Hirigintza eta Zerbitzuak
Ongizatea
Euskara/Hezkuntza
Auzoak eta Landa Garapena (auzo alkateekin landu zen gaia)
Gaztedia
Ingurumena
Kirola

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Iosu Lizarralde / 2012/06/04

Esperientziaren balorazioa:
KOLOREA

zergatia

ZERTAN ASMATU DA:

Urdina

Parte-hartze mailan eta herri mugimenduen
aktibazioan

HOBETU BEHARREKOAK (ZERTAN EZ
DA ASMATU, ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):

Horia

ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)

Laranja

Epeen kudeaketa
Gobernu proiektuarekin lotura

Erdizkakoa
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Gorria (prozesua)
HELBURUAREN BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN IKUSPETIGIK)

Prozesuan hobetu beharreko gauza asko
agertu dira
Parte-hartze aldetik emaitzak onak izan dira
Berdea (emaitza)

AURRERA BEGIRA KONTUAN HARTZEKOAK

Berdea

Epeen kudeaketa hobetu eta proiektu politikoarekin uztartu

Azpeitiko esperientzia (partaidetzazko aurrekontuak)
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

Azpeitia denon artean

HELBURUA:

Aurrekontuetan herritarren parte-hartzea bermatzea

EPEA EDO DATA

Abendua-urtarrila-otsaila

PARTE-HARTZAILEAK:

700 herritar

ARDURADUNAK:

Udal-taldea

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

26 batzar, auzo eta arlo desberdinetakoak, kokapen orokorra eta auzo-arlorako proposamenak egin eta ekarpenak jaso.

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Urtarrilaren 4an, Iosu Labaka

Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:
HOBETU BEHARREKOAK (ZERTAN EZ
DA ASMATU, ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):
HELBURUAREN BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN IKUSPETIGIK)

KOLOREA

zergatia

berdea

Prozesuaren planteamenduan bertan.

laranja

Komunikazio aldetik gabeziak.

berdea

Herritarren ekarpenak aurrekontuetan barnebildu dira.

ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)

berdea

AURRERA BEGIRA KONTUAN HARTZEKOAK

laranja
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Bai parte hartzeari dagokionez, bai edukien
aldetik, espektatibak bete dira. Parte hartu
dutenek positibo baloratu dute.
Komunikazio hobetu.

Zumaiako esperientzia (partaidetzazko aurrekontuak)
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

Partaidetzazko aurrekontuak

HELBURUA:

Herri aurrekontuak osatzea, hau da, udaleko aurrekontuak herriko talde eta norbanakoekin
osatz ea.

EPEA EDO DATA

2009
2010
2011

PARTE-HARTZAILEAK:

2009 Herriko taldeak, norbanakoak eta aholkularitza
2010 Herriko taldeak, norbanakoak eta aholkularitza
2011 Herriko taldeak, norbanakoak, udaleko teknikariak eta gobernu taldeko zinegotziak
eta aholkularitza

ARDURADUNAK:

Parte hartzeko zinegotzia eta Elhuyar Aholkularitza

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

2009an hasi ginen herri aurrekontuak lantzen Zumaian.
Lehenengo urtean, auzoz auzo egin ziren bilerak herritarren iritziak jaso eta aurrekontuak
osatzeko, batetik, eta gaikako taldeak osatu ziren, bestetik.
2010ean prozesu antzekoa egin zen baina eragile eta norbanakoekin.
2011an eragile eta norbanakoekin landu ziren baina horretarako aurrena udaleko teknikari eta zinegotziek landu zituzten eta horiek izan ziren norbanakoei eta eragileei azalpenak
eman zizkietenak bileretan

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Maitane Agirre. 2012-06-05

Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:

HOBETU BEHARREKOAK (ZERTAN EZ
DA ASMATU, ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):

HELBURUAREN BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN IKUSPETIGIK)

KOLOREA

zergatia

Berdea

Aurrekontuak osatzerakoan automatikoki
eragileei galdetzen zaie. Horrez gain, udal
barruko departamentuen arteko koordinazioa ere hobetu da.

Grisa

Komunikazioa hobetu behar da. 3 urtez
jarraian egin dira eta ez da lortu jendearen inplikazioa. Agian ez delako ondo azaldu zer diren udal bateko aurrekontuak eta
nola eratu daitezkeen guztion parte hartzearekin
Prozesuak ez dira emankorrak izan kuantitatiboki. Ez da lortu urtez urte jendearen
inplikazioa.

Gorria

Emaitzei dagokienean, ordea, parte hartutako jendeak egindako ekarpen asko aintzat hartu dira eta emaitzaren ikuspegitik
beraz, positibo baloratzen da
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ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)

Urdina

Udalak jende gehiagoren parte-hartzea espero zuen. Beraz, jarritako espektatikbak
ez dira bete. Hala ere, bertaratutakoen
aportazioak ezinbestekoak izan dira aurrekontuak osatzeko.
Bertaratutako herritarrek udaleko kontu
guztiak ikustea oso positiboa izan da eta
batzuek esandakoaren arabera gauzak era
argiagoan ikusteko ezinbestekoa izan zen.

AURRERA BEGIRA KONTUAN HARTZEKOAK

Berdea

Komunikazio eraginkorra ezinbestekoa da
eta jendeak ekarpenak egin ahal izateko
ezinbestekoa da informazio guztia zabaltzea

Galderak
- Oñatiri: nola lortu zenuten hainbesteko lana hain denbora gutxian egin eta behin betiko eta garaiz onartzea aurrekontuak
- Diru-gastuak landu den bezala, ea landu ote den diru-sarrerena, partaidetzazko aurrekontuetan bereziki
landu ote den fiskalitatea.
- Oposizioaren papera: nola jokatu duen honelako prozesuen aurrean (lagundu, babestu, aurka egin, ezikusiarena...
- Herritarrengana honelakoekin joan aurretik, zenbateraino zeuden aurreikusita edo markatuta minimo
estrategikoak edo lehentasun nagusiak
- Heldu zaion gastu arruntaren gaiari (pertsonala…) eta zer egin den.

Sozializazioaren osteko ondorio nagusiak
- Inportantzia eman behar zaio ekintzei, egin nahi denari, eta ez hainbeste diruari, aurrekontuetakoari.
- Parte hartzeko prozesua ondo planifikatu behar da, eta komunikatu ere bai. Lan pedagogikoa egin
behar da, eta hizkuntza ulergarrian adierazi. Komunikazioak izan behar du barrura begira (alderdi politikoak eta teknikoak) eta kanpora begira (herritarrak).
- Bide-orria markatuta izan behar da, argi izan non gaude eta nora goazen, perspektiba izan eta pixkanaka
joan, betiere pauso bat gehiago aurrera. Pixkanaka egiten da bidea. Prozesuak izan behar du iraunkorra.
- Beharrezkoa da gardentasuna eta informazio guztia jartzea jendearen eskura.
- Beharrezkoa da formazioa alderdi teknikoan egon daitezkeen erresistentziei aurre egiteko eta jarrera-aldaketarako. Trebakuntza oso garrantzitsua da sentsibilizaziorako..
- Oso aberasgarria da honelako esperientziak ezagutzea eta trukatzea, sarriago egin beharko genuke

Balorazioa (hitz baten bidez)
- Aberasgarria (2), interesgarria, aldaketa, ikasi, indarra, orokorra, irekia, komunikazioa, saiakera, herri-boterea, trukea, etorkizuna, argazkia, helburuak garbi, aberatsa, hitz egitea, josiz,
gogoeta, griña,
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3.6.1 Herri handiak (1)
- Parte-hartzaileak: 13.
- Irun, Zarautz eta Errenteriak aurkeztu zituzten esperientziak.

Irungo esperientzia
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

“ALKATEA AUZOETAN” (IRUNGO UDALA)

HELBURUA:

Irungo auzoetako bizilagunekin bilera irekiak egitea, jendeak bere auzoaz eta, oro har, hiriaz, dituen ideiak, kezkak eta iritziak entzuteko eta jasotzeko helburuarekin. Udal Gobernuak –Udal Zerbitzu Teknikoen laguntzarekin– jasotako ekarpenak aztertzea, interesgarri
eta bideragarritzat jotzen diren konpromisoak zeintzuk diren erabakitzeko.

EPEA EDO DATA

Hilero bilera bat, urtarriletik hasita, hamabost auzoak bete arte.

PARTE-HARTZAILEAK:

Parte-hartzea erabat libre. Bilera irekiak dira.

ARDURADUNAK:

Alkateak berak, Informazioaren Gizarte eta Parte Hartze Zuzendaritzaren laguntzarekin.

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

PROZESUAREN SISTEMATIKA:
Auzo Elkartearekin lankidetza
Auzo Elkarteak kontutan eduki behar ditugu. Beraz, Informazioaren Gizarte eta Herritarren
Parte-hartze Ordezkaritza aurrez elkartzen da haiekin, euren laguntza eta babesa izateko
antolamendu eta zabaltze lanetan.
Topaketa egingo den lekua aukeratzea
Nahiko tokia baldin badago, auzoko Auzo Elkartearen lokalak erabiltzen dira, auzotarrentzat
erreferentzia leku direlako. Bestela, beste leku batzuk erabiltzen dira, ikastetxeetako gelak
edo gimnasioak hain zuzen ere.
Egoeraren aurre-ezagupidea. Iturri dokumentalak eta irudiak prestatzea
Nahiz eta gai garrantzitsuenak ezagunak izan, Abisuak-Kexak-Iradokizunak (AKI) atalaren
kudeaketa-sistemaren estatistika moduluaren bitartez jasotako kexak eta iradokizunak sakonki aztertzen dira. Horrek alkateari oinarrizko ezagutza zabalagoa ematen dio, geroago
aurrez aurreko saioan aurki ditzakeen eskaeren inguruan.
Informazioaren Gizarte eta Herritarren parte-hartze Arloko arduradunek bisitaldi sakona
egingo dute auzoan barrena ibiliz, argazki-erreportaje bat egiten ere bai.
Auzoari Komunikazioa
Komunikazio Instituzionaleko Udal Zerbitzuak eta Alkatetzako Kabineteak, biak koordinatuta, “Alkatea auzoetan” programako saio bat egitekoa dela auzoko bizilagunei jakitera emateko garatzen diren ekintza batzuk:
- informazio eta partaidetza diptiko bat banatzen da auzoko atari guztietan.
- Prentsaurrekoa.
- Prentsa-oharra.
- Webean Banner handi bat.
Aurrez aurreko saioa
- Jendea iristen den bitartean argazki-erreportajea ikusten da pantailan “Auzoaren izena
100 iruditan” izenburuarekin.
- Auzo Elkarteko presidenteak ematen dio hasiera saioari.
- Alkatearen azalpen laburra: ekimenaren arrazoiak eta helburuak.
- Herritarrek txandaka, hurrenkeran, hitz egiten dute (mikrofonoa mintzaide batetik bestera
pasatzeak lagundu egiten du). Iritzi desberdinak daudenean zenbait gai edo proposamenen
aurrean, jendeak elkarri erantzuteko aukera ezarri daiteke.
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ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN
LABURRA:

Egiten diren proposamenak udal teknikari batek jasotzen ditu ordenagailu eramangarri batean; lurraldeari dagozkionak, plano batean; eta georreferentziagarriak ez direnak, dokumentu ofimatiko batean, denen aurrean, pantailan proiektatuta, saioaren amaieran zerrenda bikoitza konfiguratuta gera dadin.
Alkatearen oinarrizko planteamendua entzutea da, proposamenak jasotzea; baina, gai batzuetan beharrezkoa bada alkateak erantzunak eta azalpenak ematea.
Alkateak amaiera ematen dio saioari.
Aurrez aurrekoak ez diren ekarpenak
Bi forma:
- Postontzietan banatzen diren diptikoan proposamen-ekarpenak egiteko formularioaren bidez.
- Udaleko Web orrian prozesu honetarako diseinatu den microsite espezifiko baten bidez.
Ebaluazio-inkesta
Egindako ekintzaren inguruko alderdiak baloratzeko, inkestak egiten zaizkie telefonoz 20 urteko eta 20 urtetik gorako 100 pertsonari.
Honako hauek zehazteko aukera emango du inkestaren azterketa kuantitatiboak:
- Alkatea auzoan izango dela jakinarazteko jarritako bitartekoen eraginkortasuna.
- Ez bertaratzeko arrazoiak.
- Aurrez aurreko saioan jasotako ekarpen garrantzitsuenekiko adostasun-maila.
- Generoaren eta adinaren faktoreek aztertzeko elementuei nola eragiten dieten.
Maiztasuna
Hiru saio bakoitzeko, batean egiten da.
Gobernu Taldearen konpromisoak aztertzea eta argitaratzea
Udal Gobernuak, gai bakoitzean aditu diren teknikarietan eta zuzendarietan babestuta, azterketa xehatua egiten du kanal desberdinetatik jasotako proposamen guztiena, eta zenbait
konpromiso ezartzen ditu, eta horiek udal webean jasotzen dira eskaerak-konpromisoak lauki
batean, gaikako edo eskumeneko eremutan egituratuta.

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Javier Arranz
Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Zuzendaria
2012-06-03

Esperientziaren balorazioa:
HITZ BAT

azalpena

ZERTAN ASMATU DA:

Entzun

Alkatea jendearen aurrez aurre egotea, entzuten batez ere. Herritarrei entzuten.
Biztanleriak bere ideiak, kexak eta iradokizunak Udal Gobernuari iristen direla egiaztatu egin du.

HOBETU BEHARREKOAK (ZERTAN
EZ DA ASMATU, ZER EZ DA BEHAR
BEZALA ZAINDU…):

Hobetzen

Lehengo saiotik bosgarrenera aldaketa batzuk sortu egin ditugu, komunikazio mekanikan batez ere, etortze gehiago lortzeko.

HELBURUAREN BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN IKUSPETIGIK)

Interesgarria

Hain zail egoera honetan, herritarrek aurrez aurre Alkatea edukitzeak baditu bere konklusioak: jendearen espektatibak eta
kexkak arrazionalizatu egiten dira.

ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA
(BATZUENA ZEIN BESTEENA)

Konpromisoa

Herritarren parte-hartzea saioz saio gehitu egin da, seguraski
benetazko parte-hartze prozesu bat dela egiaztatu egin dutelako aurreko saioen sortutako konpromisoekin.

AURRERA BEGIRA KONTUAN
HARTZEKOAK

Jarraitu

Ekintza hauek, herritarrek ondo onartuta eta aintzat hartuta,
jarraitu egingo dira lehenengo ziklo bukatu eta gero, gutxienez
beste ziklo batean.
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Zarauzko esperientzia
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

AUZOZ AUZO: 2012ko AURREKONTUAK OSATZEN

HELBURUA:

Herritarrei udalaren egungo egoera ekonomikoaren berria eman eta 2012ko aurrekontuak
osatzeko irizpideak ezagutarazi.
1. Egungo egoera
2. Aurtengo aurrekontuen egoera
3. 2.012ko aurrekontuen zirriborroa
4. Parte-hartzea

EPEA EDO DATA

2011ko azaroa-abendua

PARTE-HARTZAILEAK:

Zarauzko 8 auzoko bizilagunak. Orotara 876 pertsona

ARDURADUNAK:

Ogasun eta Partaidetza sailak

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Bilerak bi hizkuntzetan egin dira, hasieran euskarazko azalpenak emanez eta tarteka gaztelerazko laburpenak eskainiz. Herritarrak hitza hartu duten gehienetan euskaraz jardun dute.
Hasieran Herritarren Partaidetzarako zinegotziak udaletxetik bertaratutako teknikari zein
politikariak aurkezten ditu. Ondoren deialdiaren zergatia azaltzen die bertaratutakoei eta
19:30etatik 21:00ak arte iraungo duela gogoratzen du.
Bileraren helburua ezagutarazten da eta horrelakoak maiztasun batekin egin nahi direla
adierazten du zinegotziak, bere ustez auzoko beharrak eta kezkak denon artean ezagutu
eta erantzuteko bidea baita. Ondoren, Ogasuneko zinegotziak egoera ekonomikoaren berri
ematen du eta bukaeran auzokideak beraien auzoko beharrak eta proposamenak ezagutarazten dituzte.
Ogasuneko zinegotzia eta Partaidetzako teknikaria Ekainaren 6an

Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:
HOBETU BEHARREKOAK
(ZERTAN EZ DA ASMATU,
ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):
HELBURUAREN BETETZE-MAILA (PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA EMAITZAREN
IKUSPETIGIK)
ESPEKTATIBEN
BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)

AURRERA BEGIRA KONTUAN
HARTZEKOAK

HITZ BAT

azalpena

Auzoetara joaten

Herritarrak asko eskertu dute bertaratzea eta horrelako azalpenak
ematea

Itzulera

Gutxi

Erdizka

Plana

Jasotako ekarpenei buruzko erantzunik ez zaie eman.

Aurrekontu parte-hartzaileen bidean lehen pauso xume bat izan
da.
Lehen saiakera izanagatik, bai arduradun politikoak eta baita herritarrak ere ez zekiten nola kudeatu egoera. Zein pauso egin behar
diren zehaztu gabe hasi zen prozesua.
Plan osatuago bat. Bide luzea dago egiteko baina zehaztasun batzuk beharko dira: nola joan? Nola aurkeztu? Ekarpenak jaso ostean nola itzuli? Nola nagusitu herri-ikuspegia ikuspegi partikularrekiko?
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Errenteriako esperientzia
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

AUZO BATZARRAK

HELBURUA:

Orokorra: Komunikazio kanal ireki eta egonkorrak sortzea herritarrekiko.
Zehatzak: Herriaren erradiografia zehatza egitea (ondoren aurrekontuetan isla izateko), elkar ezagutzea.

EPEA EDO DATA

Hasiera data: 2011/09/19
Amaiera data: 2011/11/16

PARTE-HARTZAILEAK:

Herritarrak (guztira, 1500 pertsona)

ARDURADUNAK:

Alkatea
Hirigintza, Hiri-mantenimendua eta Auzoetako zinegotzia
Emandako urratsak: Auzo elkarteetako kideekin jarri ginen harremanetan eta gure asmoak
azaldu genizkien. Hainbat helburu jarri genituen batzarretarako:

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

-Aurkezpen formala egitea auzo guztietan
-Auzoetako erradiografia zehatza jasotzea (ondoren aurrekontuetan txertatu ahal izateko)
-Funtzionamendu eredu berri bat abiatzea, kanal iraunkorra sortze bidean: udala-auzo elkartea-auzotarrak
Itsasne Alvarez de Eulate
2012/06/05

Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:

HOBETU BEHARREKOAK
(ZERTAN EZ DA ASMATU,
ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):
HELBURUAREN
BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK
ETA EMAITZAREN
IKUSPETIGIK)
ESPEKTATIBEN
BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)
AURRERA BEGIRA KONTUAN
HARTZEKOAK
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HITZ BAT

azalpena

Planteamenduan

Lehen aldia da horrelako batzarrak egiten direla herrian eta horrek
ikusmen handia sortzeaz gain, auzotarrek asko eskertu dute beraien auzoetara gerturatzea eta beraien beharrak, iritziak… entzutea

Metodologia

Denbora optimizatzeari begira, askotan gai bera behin eta berriz
errepikatzen zen...

Altua

Prozesuak herriko auzo elkarte guztiekin harreman zuzena izatea
bideratu du eta

Altua

Iraunkorra

Udalaren kasuan ez genuen espero halako erantzunik (1500 herritar guztira).
Aurrera begira eta hasierako prozesu honek segida izan dezan,
ezinbestekoa da sortu diren harremanak eta kanalak iraunkortzea
eta horretarako bitartekoak jartzea

Errenteriako
marrazkia

Galderak
- Nola bereizten dira auzoak, zeren arabera egiten da banaketa? Izan ere, herri batzuetan ez dago hain
garbi auzo-izaera hori.
- Auzo-elkarteak: zenbateraino ordezkatzen dituzte auzotarrak? Solaskide egokiak al dira?
- Iraunkortasuna. Hau egin da, baina hemendik aurrera zer? Zenbatean behin egingo da? Tartean beste
zerbait egingo al da?
- Nola erabili dira hizkuntzak bilerotan? Nola gestionatu da gaia?

Sozializazioaren osteko ondorio nagusiak:
- Aldaketa handia da: auzoetara ez joatetik joaten hastera tarte handia dago.
- Oso garrantzitsua da auzoetara bertara joatea, Udala hara joatea eta ez alderantziz.
- Garrantzitsua da auzo-elkarteak edukitzea, solaskideak edukitzea, eta horiekin lanerako era iraunkorrak
bilatu behar dira.
- Aurretik ondo ezarri behar dira epeak, gauza bakoitza noiz egin behar den; bestela, arriskua dagoelako
denboran luzatzea prozesua.
- Oso garrantzitsua da jendeari entzutea, aukera ematea hitz egiteko eta adierazi nahi duten hori jaso
egiten dela, aintzat hartzen dugula.
- Gazteekin ere lan egin behar da, beraiengana joanda. Gaztetxoekin ere lan egin daiteke, etorkizuneko
helduekin.
- Auzotik herrirako ikuspegia izatea, guk herria-Gipuzkoa egiten dugun bezalaxe.
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3.6.2 Herri handiak (2)
- Parte-hartzaileak: 12 (7 emakume, 5 gizon).
- Donostiak, Lasarte-Oriak eta Hernanik aurkeztu zituzten esperientziak.

Donostiako esperientzia
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN
IZENA:

AUZO ETA HERRIAK DONOSTIA INDARTZEN
HELBURU NAGUSIA
Udalak Donostiako auzo eta herri guztietara (15+3) hurbildu nahi du gertutasunezko harremanak sustatzeko, komunikazio-espazio berriak sortzeko, herri-auzotarren partaidetza aktiboa
gauzatzeko. horrenbestez, gune naturalaren auto-diagnostikoa egin eta proposamenak bideratzeko abagunea sortu dugu. Ekin eta ekin, elkarrekin eta prozesuan partaidetza eredu berria
sortu nahi dugu.

HELBURUA:

ZERGATIK EGIN NAHI DUGU HAU?
Auzo eta herritarrek udal-jardueran eragiteko eskubidea dute.
Herrigintza garatzeko eta indartzeko elkarreraginerako gune iraunkorrak beharrezkoak dira.
Donostiako bizigune naturalak berezko izaera eta elkarrekintzak dituzten espazioak direla ikuskatzeko.
Partaidetza-eredu legitimistatik herri-partaidetza eraldatzailerantz ibilbidea jorratzen jarraitu
behar dugu.
HELBURU ZEHATZAK
Auzo-herrietako errealitatea, bertatik bertara, konpartitzea: Auzoko gabezia-gatazka eta beharrizanak identifikatzea.
Kultur etxeak eta udal-ekipamenduak gertutasun gune gisa islatzen hastea.
Udalaren eta herritarren artean komunikazio bide berria irekitzea, eta auzo-herria gune eragile
gisa indartzea.
Parte-hartzean oinarritutako gobernu-estiloa islatzea.
Elkarlanaren bidez, interes kolektiboen garrantzia herritarrengan errotzea.
Donostiarrak urteroko aurrekontuen osaketan inplikatzen hastea.
Herritarrek Udalaren egoeraren inguruan informazioa izatea

EPEA EDO DATA

Herritarrekin bilerak:irailaren 26tik, abenduaren 30arte
Prozesuaren epea: 2011ko irailaren hasiera-2012ko uztaila

PARTE-HARTZAILEAK:

Eragile sozialak (antolatuak)
Norbanako herritarrak
Gobernuko politikari guztiak
Udaleko sail guztietako ekipo teknikoak (Mantenua, Hirigintza, Hezkuntza, Euskara, Gizarte-ongizatea, Azpiegiturak, Ekonomia, Mugikortasuna, Ingurumena, Lehendakaritza, UIZ-zentro informatikoa, Kirola, Sustapena, Kultur etxeak, Kultura, Turismoa, Etxegintza, Udaltzainak eta
protección civil).

ARDURADUNAK:

Auzoak eta herritarren partaidetza zinegotzigoa: zinegotzia Axier Jaka
Auzoak eta herritarren partaidetza saileko burua: Amaia Agirreolea
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Donostia osatzen duten auzo eta herri guztietara joan gara. 15 Auzo eta 3 Herri dira (orotara, 184.000 biztanle).
Errondan auzo/herri bakoitzean bi batzar egin genituen. Orotara, 1.700 pertsona etorri
ziren.
Hausnarketa eta proposamen prozesua garatzeko informazioa 5 eremutan antolatu genuen:
Kultura: euskara eta hezkuntza.
Hirigintza: azpiegiturak eta mugikortasuna.
Ongizatea: gizarte-ongizatea, hiri-zerbitzuak eta ingurumena.
Ekonomia: garapen ekonomikoa eta komertzioa.
Partaidetza: herrigintza eta komunikazioa.
BATZAR-AURREKO EPEA
Bilera kultur etxeen arduradun-teknikoarekin ekimena helarazteko, konplizitateak lortzeko
eta kultur etxe zuzendariekiko gonbitea luzatzeko.
Bilera udal-zuzendari guztiekin ekimenaz informatu eta konplizitateak eraikitzeko.
Prentsaurrekoa: Alkatea, partaidetza-delegatuak eta -teknikoak parte hartu dute.
Auzo Elkarte orori (erregistratuak eta ez-erregistratuak) gonbite berezia bidali.

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

1. BATZARRA AUZO-HERRIETAN
1.go batzarraren helburu nagusia zera izan zen: udal-gobernuaren politika-markoa ezagutaraztea, egoera ekonomikoaz jabetzea, auzoaren diagnostikoa egitea eta beharrizan nagusien (eremuen arabera) lehentasunak markatzea.
BILERA ARTEKO EPEA:
Bigarren auzo bilera egin arte, tarteko egun hauetan, bileretara ezin duten joan horientzat,
aukera eman zen kultur etxeetan proposamenak aurkezteko, argi utzita proposamen horiek
2. auzo bilerara eramango direla partaideekin lantzeko.
2. BATZARRA AUZO-HERRIETAN
batzar honen helburu nagusia zera izan zen: aurreko batzarreko ondorioak abiapuntutzat
hartuta, proposamen zehatzak egitea.
BATZAR-OSTEKO BARNE-LANKETA
Herritarren Partaidetza departamenduak batzarra egin eta hurrengo egunean Udaleko sailetako zuzendariei bidaltzen zizkien batzarraren laburpena eta dagozkien proposamenak.
Proposamenen kudeaketa ordenatu eta zentralizatu bat egiteko LOTUSen aplikazio bat sortu zen.
Barneko jarraipen-taldea osatu zen Herritarren Partaidetza sailaren arduradun politiko eta
teknikoarekin eta Komunikazioko arduradunarekin. Talde honen eginbeharra prozesuaren
jarraipena egin eta sortzen ziren beharrei erantzuna ematea.
Proposamenen azterketa teknikoa: Departamenduek bideragarritasuna baloratzea (proiektua, kostua…).
Proposamenen azterketa politikoa: Politikoki, egingarriak baloratzea.
ITZULKETA
Prozesua amaitu ondoren:
Azken-txostena: batzar orotan jasotako diagnostiko eta ekarpenak eta udal erantzunak txosten batean jasoko dira.
Komunikabideetan, euskarri digitaletan (Udalaren webgunea), kultur etxe eta udal-ekipamendu bidez azken-txostena zabalduko da erakusketa eta publikazio baten bitartez
E-posta edo ohiko posta bitartez (aukeratu dutenaren arabera) herritarrei ekimenaren txostena bidaliko zaie.
Txosten hori bera udaleko talde politikoei ere bidaliko zaie.

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Amaia Agirreolea, 2012-06-01
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Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:

HITZ BAT

azalpena

Gertutasunean

Gertutasuneko politikak eta ekimenek eraldatze-gaitasun handia
dutela
Herriko parte hartzeko sistemari lotuta
- Ariketa honek gobernuari auzokako irakurketa eman dio ez berriz
hiri mailakoa, beraz, herritarren irakurketa ez da osatu.
- Zeharkakoei lotuta: zeharkako ildoak sustatzea konplexua da. Prozesuen arabera zeha-rlerro bati edo beste bati lehentasuna eman
behar zaio.
- Hizkuntza: konplexua da bi hizkuntzen kudeaketa. Irizpide adostuak eduki behar dira eta hauei laguntzen dieten tresnak garatu.
- Aniztasuna (jatorri desberdineko herritarrak). Donostian immigranteen presentzia txikia bada ere, prozesuan ez dute presentziarik
izan. Honetarako neurri bereziak ez genituen aldez aurretik diseinatu.
- Baliabide humanoak aldez aurretik hobeto neurtu behar direla.

HOBETU BEHARREKOAK
(ZERTAN EZ DA ASMATU,
ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):

Gaiari lotuta
-Gai asko jorratu dira eta atera dugun ondorio nagusia izan da gai
askok ez dutela jabetza bakarra edo ez daudela eragile bakarraren
gain; eta elkarlana sustatzea udalean funtsezkoa dela. Bestalde
herritarrei tangibleak diren gaien inguruan lan egitea errazagoa egiten zaiela ikusi dugu.
Denborak hobetu zehaztu eta itzulera aurreratu, gutxienez herritarrek lehenetsitako proposamenen itzulera
HELBURUAREN
BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK
ETA EMAITZAREN
IKUSPETIGIK)

ona

Gertutasuna izanda helburu nagusia, lortu egin da herritarrek ekimen honen irakurketa positiboa zentzu horretan. Eskertu egin dute
beraien bizigune naturaletara hurbildu izana.

ESPEKTATIBEN
BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)

ona

Udaletik espektatibak bete badira, herritarrak itzuleraren zain ditugu . Hau gauzatu ondoren espektatiba betetze maila hobetuko dela
uste dugu.

AURRERA BEGIRA KONTUAN
HARTZEKOAK
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-Denborak
-prozesuarekiko guztion inplikazio maila
-Baliabide humanoak hobeto neurtu eta orekatu prozesuaren dimentsioarekiko

Lasarte-Oriako esperientzia
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

AUZOZ AUZO, PAUSOZ PAUSO

HELBURUA:

Auzotarrek beraien auzoaren inguruko beharrak, kezkak eta proposamenak Udalari jakinaraztea eta horiei erantzun bat ematea, auzotarrek markatu dituzten lehentasunak kontuan
izanda.
2012ko martxoa-azaroa.

EPEA EDO DATA

Prozesuan murgilduta gaude.
Auzoaren balorazioa edo diagnostikoa: Martxoaren lehenengo hamabostaldian.
Diagnostikoan lehentasunak ezarri: Martxoaren bigarren hamabostaldian.
Departamentu eta auzotarren arteko elkarlana: apirila- urria. (printzipioz jarritako datak).
Proiektuen eta erabakitze sistemaren aurkezpena: azaroan. (printzipioz jarritako data).

PARTE-HARTZAILEAK:

Parte Hartzeko departamentua, gabeziekin zerikusia izan dezaketen departamentuak, auzo
elkarteak eta auzotarrak.

ARDURADUNAK:

Parte Hartzeko departamentua.

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Printzipioz Auzoz auzo, pausoz pauso ekimena hiru fasetan banatu dugu, eta fase bakoitzaren barruan pauso bat baina gehiago egon daitezke.
fasea: (informazioa jaso)
pausoa: auzoetara joan eta bertako bizilagunen inguruaren diagnostikoa egin dute.
pausoa: departamentu ezberdinek gabezia, kezka eta proposamenak hiru multzotan sailkatu dituzte.
fasea: (lehentasunak ezarri)
pausoa: auzotarrek lehentasunak ezarri dituzte departamentuek egindako multzokatze bakoitzean.
pausoa: informazioa guztia jaso eta herritarrei orokorrean bi bileren balorazioa egin zaie.
bilera honetan hemendik aurrera egin nahi dena adieraziz.
pausoa: departamentuekin lanean hasi. Herritarren lehentasunen arabera gai zehatzen inguruan parte-hartze bilerak zehaztu.
pausoa: parte-hartze bileren bidez, gai zehatzak proiektu bihurtu (departamentu bakoitzaren lan teknikoa ere hemen sartuko litzateke).
fasea: (erabakiak hartu)
pausoa: proiektu eta erabakitze sistemen aurkezpena.
pausoa: erabakien aurkezpena.
pausoa: proiektuak martxan jartzea.
Larraitz Sarobe ( Parte Hartzeko teknikaria) eta Alaitz Mendizabal (Parte Hartzeko zinegotzia).
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Esperientziaren balorazioa:
HITZ BAT

azalpena

ZERTAN ASMATU DA:

Komunikazioa

Udala eta herritarren arteko komunikazio bide berri bat ireki
da.

HOBETU BEHARREKOAK (ZERTAN
EZ DA ASMATU, ZER EZ DA BEHAR
BEZALA ZAINDU…):

Azalpena

Azalpena askotan ez da ondo ulertu.

HELBURUAREN BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN IKUSPETIGIK)

Bidean

Oraindik prozesua ez da bukatu baina orain arteko helburuak
betetzen ari gara positiboki.

ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA
(BATZUENA ZEIN BESTEENA)

Pozgarria

Udala eta herritarren arteko hartu emana berria eta positiboa izan da.

AURRERA BEGIRA KONTUAN
HARTZEKOAK

Hizkuntza

Hizkuntzaren erabilera egokia izatea.

Lasarteko
marrazkia

Hernaniko esperientzia
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

AUZOETAKO BISITAK HERNANIN

HELBURUA:

- Auzoetan egoera ekonomikoaren berri eman
- Parte-hartze batzordearen aurkezpena
- Auzoen beharrak ezagutzea

EPEA EDO DATA

2011ko abendua eta 2012ko urtarrila eta otsaila

PARTE-HARTZAILEAK:

Alkatea eta zinegotzi guztiak

ARDURADUNAK:

Alkatea eta zinegotziak

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

Astero, astelehenetik ostegunera, auzoz auzo bisitak egin, auzo elkarteen lokaletan.
Herriko auzo bakoitzean bilera bat deitu genuen. Aldez aurretik auzo elkarteekin hitz egin
eta lekua eta data hitzartu.

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Alkateak 2012-06-06an
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Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:
HOBETU BEHARREKOAK (ZERTAN
EZ DA ASMATU, ZER EZ DA BEHAR
BEZALA ZAINDU…):
HELBURUAREN BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK ETA
EMAITZAREN IKUSPETIGIK)
ESPEKTATIBEN BETETZE-MAILA
(BATZUENA ZEIN BESTEENA)
AURRERA BEGIRA KONTUAN
HARTZEKOAK

HITZ BAT

azalpena

Gertutasuna

Auzotarrekin egon gara

Balorazioak

Ez dugu bilera bakoitzaren balorazioa egin; beraz gure balorazioa bakarrik dugu

Ezagutza

Elkar ezagutu dugu, herritarrekin zuzenean egon gara eta
beharrak zuzenean ezagutu ditugu

Behintzat

Jarraipena

Batzuk eta bestek gauza ezberdinak espero genituen baina
BEHINTZAT, elkartu gara eta elkarlanean hasi gara
Batetik, auzoetako eskaeren jarraipena egin behar da (lanak,
diru-laguntzak, beharrak...); eta bestetik auzoetako bisitak
urtero egitea beharrezkoa da.

Ondorio nagusiak:
- Gehienentzat hasiera izan da; abiapuntua. Horrelako prozesu batek zer eskatzen duen jakiteko/ikasteko baliagarria izan da.
- Erronda hauek planifikatzeko denbora hartzea beharrezkoa da, gauzak nola landuko diren aurreikustea,
zer/nola landuko den, epeak…
- Bilerak ondo prestatu behar dira: bilera bakoitzaren helburua(k) argi izan eta metodologikoki ere ondo
prestatu.
- Garrantzitsua da interes partikularrak gainditzeko dinamikak lantzea, herritarrek komunitatearen edo
auzoaren ikuspegia bereganatzea eta ikuspegi horretatik egindako ekarpenak lantzea.
- Oinarrizkoa da herritarrei hitza emanez gero, ondoren itzulketa egitea; prozesua nola joan den azaltzea,
zer emaitza atera den, Udalak zer egingo duen emaitzarekin, hurrengo pausoak zein izango diren…
- Auzokako banaketa egiterakoan, askotan, herrigunea gune bakar gisa identifikatzen dugu, baina batzuetan beharrezkoa da herrigunea bera zati gehiagotan egitea, biztanle-kopuru handia bizi baita bertan.
- Auzo-elkarteen rola eta protagonismoaren inguruko zalantzak: beraien protagonismoa indartu egin
behar den edo kontrakoa…
- Kontziente izan behar dugu herritarrekin lanketa eginda gero, barne-lan handia datorrela: proposamen
guztien bideragarritasuna aztertu, erabakiak hartu… Horrek zenbat denbora eskatuko digun aurreikusi
behar da eta herritarrei hasieratik jakinarazi. Bestela, barne-lanketa egiten den bitartean (kasu batzuetan hilabeteak eskatzen ditu), herritarren begietara prozesua etenda geratzen da.
- Horrek beste sailen inplikazioa eskatzen du eta hori lortzeko lan handia egin behar da udal-barruan.
Bestalde, orain arteko dinamikak eta lan egiteko modua aldatzea eskatzen du.
- Gertutasuna da gehien landu den printzipioa eta asmatu egin da. Asko eskertu da.
- Esperientzian zehar jasotako proposamenak, bideragarriak diren aztertu ondoren eta garatuko direla
erabakiz gero, aurrekontuetan txertatu behar dira.
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3.7 Herri ertainak
- Parte-hartzaileak: 13 ( 7 emakumezko, 6 gizonezko).
- Mutrikuko eta Asteasuko esperientziak aurkeztu zituzten. Zizurkilgoa falta zen.
- Lantaldean egon ziren: Alegia, Legazpi, Mutriku, Eskoriatza, Antzuola, Lekeitio, Astigarraga, Antzuola,
Asteasu, Getaria, Zumaia eta Lekeitio.

Ondorio nagusiak:
- Prozesu bakoitzaren helburuak ondo zehaztu behar dira.
- Lekuan lekuko komunikazio-plangintza eraginkorrak garatu.
- Prozesuaren irizpideak ondo definitu hasieratik: informatiboa, kontsultiboa edo erabakigarria izango
den.
- Emaitzak ez dira modu kuantitatiboan neurtu behar. Ekarpenen kalitatea neurtzen saiatu.
- Deboluzioaren garrantzia: herritarrekin jaso behar da baina bueltan ere eman behar zaie.

Aurrera begira:
- Beste herrietako esperientziak ezagutzeko moduak jarri.
- Trebakuntza landu.
- Parte hartzeko irizpideak denentzat berdinak izan behar dute.
- Herriko diagnostikoa egiteko Asteasun egin den inkesta, parte hartzeko beste modu berri bat. Hemendik jasotako erantzunak aztertu beharko genituzke, ondorio batzuk ateratzeko eta sare honetan partekatzeko.
- Prozesuetara jendea erakartzeko bideak: herritarrei erraztasunak eman, eurengana joan eta gertutasuna adierazi.
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3.8 Herri txikiak
- Parte-hartzaileak: 6 (1 emakumezko, 5 gizonezko).
- Albiztur, Arama eta Irurak aurkeztu zituzten esperientziak.
- Bertan egon ziren: Nico, Mutiloa, Aduna, Irura, Arama eta Albiztur.

Aramako esperientzia
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

HERRI BATZARRAK

HELBURUA:

Udalkideak herri batzar bidez aukeratzen dira, programa elektoralik gabe. Helburua herriaren iritzia jasotzea eta kontutan izatea udalaren funtzionamenduan.

EPEA EDO DATA

Urtean bitan gutxienik. Urtarrilla / Maiatza

PARTE-HARTZAILEAK:

Herritarrak. Batzar hauetan 32 familia izan dira ordezkatuak (><%50)

ARDURADUNAK:

Udal-korporazioa.

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

Herritarrak multzoka sailkatu eta elkartu ditugu, hasiera batean. Nolabait esan daiteke,
gonbidapen erdi pertsonalizatu bat egin diegula herritarrei. Bertan gaiak librean atera zitezen utzi da, gure interesekoak ere txertatuaz. 4 hilabetean, korporazioak gai hauek landu
egin ditu, eta batzar batean herritarrekin elkar trukatu emaitzak. Asmoa, hau etengabeko
soka bat izatea da, eta aldiro-aldiro hausnarketa berriak biltzen joatea.

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Axier Mujika Otegi (Aramako Alkatea)
2012ko Maiatzaren 31an

Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:
HOBETU BEHARREKOAK
(ZERTAN EZ DA ASMATU,
ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):
HELBURUAREN
BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK
ETA EMAITZAREN
IKUSPETIGIK)
ESPEKTATIBEN
BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)
AURRERA BEGIRA KONTUAN
HARTZEKOAK

HITZ BAT

azalpena

MULTZOKA

Taldeak, kidekoak ziren, eta intereseko gaietan kointziditu egiten
zen taldean.

DATAK

Bigarren erronda maiatzean antolatu da, baserritarrak lanaldi betean daudela. Parte-hartzea, %50 izatetik %25 izatera pasa da.

SEGIMENA

Helburua, momentuz betetzen ari da, baina ez da komeni etenak
izatea.

DIRUA
DATA

Herritarren espektatibak zapuzten joan daitezke, gurea bezalako
aurrekontu xume batekin, garai hauetan, egitasmo gehienak aurrerabiderik gabe geratzen dira eta.
Datak ondo aukeratu behar dira, batik bat baserritarren lanaldi urtaroak kontutan izan.
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Irurako esperientzia
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

Auzoz auzoko bilerak

HELBURUA:

Herritarrekin elkartzea informazioa trukatzeko. Udalaren funtzionamenduaren berri ematea
eta haiek ere partaide izatea, ekarpenak eginez, kexak bilduz,…

EPEA EDO DATA

Hasiera, 2011ko abendua, jarraipena, 2012ko ekaina… Sei hileroko maiztasuna

PARTE-HARTZAILEAK:

Bilduren udal-korporazioa

ARDURADUNAK:

Taldeko 2 zinegotzi, lau taldetan banatuta

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

Emandako urratsak: Herritar bakoitzari gutuna bidali etxera, gure egitasmoaren berri emateko.
Landutakoa: Udalaren egoera eta zerga nahiz ur-kontuak. Eta batez ere, herritarren ahotsa
entzutea: euren kexak, nola ikusten zuten horrelako ekimen bat (etxeetara gerturatzearena…)
Lantzeko modua: Herritarrarengana hurbilduz, euren etxe inguruan bilduz
Sortutako egiturak: Zinegotzi bikote bakoitzak txosten bat egin zuen bileraren nondik norakoak finkatuz
Jarraipena: Behin bilerak bukatuta, informazio guztia jaso, eta txosten bat egin genuen.
Berau, udal teknikariekin jorratu, eta orain, bigarren auzoz auzokoa egitera goazenean, eskaerak berrikusi, egin dena eta egin ezin denak azaltzeko asmoz.

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

OLAIA NIETO LEGARRA, 2012KO MAIATZAK 31

Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:
HOBETU BEHARREKOAK
(ZERTAN EZ DA ASMATU,
ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):
HELBURUAREN
BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK
ETA EMAITZAREN
IKUSPETIGIK)
ESPEKTATIBEN
BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)
AURRERA BEGIRA KONTUAN
HARTZEKOAK
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HITZ BAT

azalpena

GERTUTASUNA

Herritarraren etxepera joan gara, gu beraiengana joan gara, eta ez
alderantziz.

HIZKUNTZA

ABERATSA

EGOKIA
KONSTANTZIA

Printzipioz, euskaraz egitea zen gure asmoa. Baina bilera batzuk
erdaraz egin ziren. Orain, ekainean, beste prozesu bat dugu martxan jartzeko, eta hemen, argi dugu, 1 erdara hutsean egingo dugu,
plazan (herri erdian) eta beste guztiak, euskaraz, etxepeetan.
Herri batzarrak egin direnean, parte-hartzaile kopurua oso txikia
izan ohi da, horrela eginik ordea, ia 80 lagun elkartzea lortu genuen

Udalaren aldetik, espektatibak bete genituen, herritarrak ere, helarazi zigun, oso gustura zegoela ekimen berri hori zela eta…
Bilera hauek egitea bezain garrantzitsua da, bertan esaten diren
gauzak, burutzea, eta ezin badira egin, zergatia azaltzea herritarrari.

Albizturreko esperientzia
SISTEMATIZAZIO-FITXA (atal deskriptiboa):
ESPERIENTZIAREN IZENA:

Apaiz etxea-etxe tutelatuak

HELBURUA:

Gaur egun mahai gainean dagoen proiektuarekin aurrera jarraitu edo ez adostea albiztuarrekin

EPEA EDO DATA

Maiatza

PARTE-HARTZAILEAK:

Herritarrak

ARDURADUNAK:

Udal-kideak

ESPERIENTZIAREN
DESKRIBAPEN LABURRA:

Udalean sartutakoan, proiektu bat zegoen biak lotzeko, apaiz etxea bota eta hor etxe tutelatuak egiteko, Erein diru-laguntzei lotuta: 300.000 euro lortuta zeuden, baina Udalak beste
300.000 jarri behar. Mahai-inguru bat antolatu zen lehendabizi; jende asko inguratu zen.
Gero herri-batzarra deitu genuen; jendeak gogoz hartu zuen parte eta erabaki beharrekoa
garbi geratu zen.

FITXA HAU BETE DUENA
ETA NOIZ

Gregorio Iraola, 2012-05-30

Esperientziaren balorazioa:

ZERTAN ASMATU DA:

HITZ BAT

azalpena

aldatzen

Erabakiak hartzerakoan,
nola hartu aldatzen hasi gara

HOBETU BEHARREKOAK
(ZERTAN EZ DA ASMATU,
ZER EZ DA BEHAR BEZALA
ZAINDU…):
HELBURUAREN
BETETZE-MAILA
(PROZESUAREN IKUSPEGITIK
ETA EMAITZAREN
IKUSPETIGIK)
ESPEKTATIBEN
BETETZE-MAILA (BATZUENA
ZEIN BESTEENA)
AURRERA BEGIRA KONTUAN
HARTZEKOAK

Oso esperientzia xumea izan da, eta ez dugu baloratu zertan ez
den asmatu

ilusioa

Berria eta xumea den heinean, gure helburu osoa bete da

Zortzi

Lan, lana eta lana
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Ondorioak:
-

Zilegitasuna eta gardentasuna (ateak ireki).
Malgutasuna: prozesuaren barruan aldaketak
Garrantzitsua udala gerturatzea herritarrengana
Planifikazio egokia izan behar da.
Komunikazioak erraza eta ulergarria izan behar du, azken batean hurbila. (idazketa zaindu)

Gure herrirako:
- Aramaren esperientziatik: familien ikuspuntua.
- Irurako esperientziatik: zaintza parte-hartzailea eta herriarengana “gu” gerturatzea, herritarrak gugana
ekarri ordez.
- Albiztur: egoskortasuna, saiatzearen saiatzeaz lortzen dira askotan gauzak.
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4

Sarearen izena

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako udalen arteko Parte Hartzeko Sarea eratu genuen. Oso izen polita, baina luze samarra eta erabilgaitza; horregatik, Sarearen Koordinazio Taldetik beste izenen bat aurkitzeko
aukera planteatu zen. Horretarako, ondorengo ariketa egin genuen, bi zatitan banatuta:
1. Bakarka, eta minutu bateko epean, Sarearentzat egokiak izan daitezkeen izenekin zerrenda osatzea,
ahalik eta izen gehienekin.
2. 4-5eko taldeetan jarrita, eta –nahi izanez gero– izen horietatik abiatuta, Sarerako izenak proposatzea.
Besteak beste, izen hauek proposatu ziren:

· Hiribilgunea
· Amarauna
· Giphuzkoa

· Gihartu (Gipuzkoan Parte Hartu)
· Ireki sarea
· Gipuzkoa parte
saretzen
· G sarea.hartu
eman topagunea

· G Sarea_
· Gipuzkoa josten

· Saretzen
· Lagundu saretzen

· Herri-amarauna
· Herriak sarean
· Erai.gun_
· Herri-sarea
· (H)erritar-ekin

· Herri-sarean
· Ehuntzen/Saretzen

Horiek guztiak jasota, Koordinazio Taldearen esku utziko dira, aztertu eta komeni baldin bada izena hauta dezan.
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5

Balorazioa

Bideratzaileon balorazioa
Dianaren teknikaren bidez egin genuen.

Helburu orokorra. Bete zen. Parte hartu zutenek aukera izan zuten beste herri batzuetako esperientziak zuzenean ezagutzeko, baita elkarren artean harremanak egiteko edo estutzeko ere.
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Asistentzia. Herri berriak etorri ziren, ordura arte Parte Hartzeko Sarean inoiz parte hartu gabeak,
eta hori nabarmena izan zen eskualde batzuen kasuan (adibidez, Urolako herriak). Beste aldera ere
gertatu zen, ordea: Sarea eratzen aktiboki aritutako batzuk falta izan ziren. Eskualde guztiak egon ziren
ordezkatuta. Tamaina: denetarik zegoen, eta nabarmenena herri handien presentzia izan zen. Gizon-emakumeak: orekatuta zeuden, gutxi gorabehera. Adina: 30-45 urte artekoak izan ziren nagusi.

Giroa. Oso ona eta atsegina. Harremanak onak, konfiantzazkoak izan ziren. Parte-hartzaile gehienek
ezagutzen zuten elkar, Sarean elkarrekin aritu zirelako, eta horrek erraztu egin zuen lanerako giro egokia
lortzea. Berriak ere erraz integratu ziren Topaketan.

Ikasitakoa, egindako lana. Bideratzaileok gustura gaude egindakoarekin. Oso esperientzia aberasgarriak ezagutu ditugu bertatik bertara, gauzatu dituztenen ahotik, eta ikasi ere egin dugu etorkizuneko proiektuetan aplikatzeko. Bestalde, desberdintasuna nabaritzen da Sarean lehendik daudenen eta
berrien artean, gai edo alderdi batzuk, batzuentzat berriak direnak, lehendik ere aztertuta eta landuta
zeudelako Sarean; hau da, parte-hartzea sustatzeko bidean leku desberdinetan daude, batzuk abiatzeko
asmotan, beste batzuk bidea hasi berritan, beste batzuk aspaldi hasi ziren…

Denbora. Egitaraua oso trinkoa zen, goiz osokoa eta betea. Horrek ez zuen arnasaldi handirik eman
bestelako dinamika batzuetarako. Denborei dagokienez, uste dugu ondo banatu genituela, lehenengo
txandari denbora gehiago emanda eta bigarrenari gutxiago, eta tailerren artean ondo koordinatu ginen.
Azkenik, uste dugu esperientzietatik benetako ondorioak ateratzeko denbora eta kontzentrazio handiagoa behar dela.

Balorazioa. Parte-hartzaileek dianaren bidez egin zuten, baina ez genuen lortu balorazio konpartitua
egitea. Dianako balorazioa ona da, baina ez genuen hartu tarterik horretaz hitz egiteko, norbaitek zerbait
komentatzeko baldin bazeukan adierazteko.

Azpimarratzekoa. Parte hartu zutenek goiz osoan erakutsi zuten lanerako eta ikasteko gogoa eta
ilusioa, jarrera positiboa eta eraikitzailea.
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Parte Hartzeko Sarea 1. topaketa
2012ko ekainaren 8a

