


Komunikazio- eta marketin-estrategia oro erakunde baten balio-proposamena argi
eta  garbi  definitzetik  abiatzen  da.  Komunikatiken  zure  kontakizuna  eraikitzen
lagunduko dizugu, erakunde baten eta besteen arteko aldea markatzen duen hori,
zure  marka  nabarmenduko  duena  sektoreko  enpresen  artean.  Zure  ekarpen
bereizgarria zehazten laguntzeaz gainera, hura ongi proiektatzeaz eta zure negozio-
helburuak  lortzea  erraztuko  duten  estrategia  eraginkorrak  diseinatzeaz  ere
arduratuko  gara.  Komunikatikek  enpresa,  gizarte-erakunde  eta  instituzioetan
komunikazio-  eta  marketin-estrategiak  diseinatzeko  eta  inplementatzeko  jarri  du
praktikan  metodologia  hau.  Erakunde  bakoitzaren  komunikazioa  bere
testuinguruan kokatzen  dugu,  hasierako  analisiaren  baterako diseinua  sustatzen
duen  eta  bezeroak  dauden  lekuraino  iristea  ahalbidetzen  duen  eredu  batekin.
Proiektuetara  hurbiltzeko  dugun  modua  adimen  kolektiboaren  kontzeptuari  oso
lotuta dago; erakundeetan dagoen ezagutza baliatzen dugu egiazko beharrizanak
zehaztea ahalbidetzen duten  analisi  doi  eta  xuxenak  egiteko.  Horrela  jarri  gara
martxan, lagunarte onean. 

www.komunikatik.com I 665760464 I 658731310 I Info@komunikatik.com
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1. PROIEKTUARI 
BURUZ

1.1 MANDATUA
Herritarren Partaidetza bultzatzeko 
ardatzaren esparruan, eta parte-
hartzearen sustapen-, jarraipen- eta 
trebakuntza-beharrizanei erantzungo 
dieten organo berriak garatzeko 
xedearekin, hainbat eragileren arteko 
interakziorako topaguneak sortzeko 
premia ikusi da partaidetzarako 
bitartekoak eta espazioak aztertu, 
gogoeta egin, eztabaidatu eta 
proposamenak egiteko. Horrela sortu 
da ‘KoLaboratorioak’ proiektua. 

KoLaboratorioak deitua Iruñeko 
Udalaren Partaidetza Foroak 
bultzatutako ekimena da; topagune 
bat da, bilgune bat, esperientzia eta 
ikuspuntu ezberdinak dituzten 
pertsonen artean solastatzeko, 
herritarren eta Udalaren arteko 
elkarlanetik abiatuta eta 
errealitatearen azterketa, 
hausnarketa eta eraikuntza 
kolektiboko dinamikak baliatuta, 
ikaskuntzak sortzea eta emaitza 
berritzaileak lortzea bilatzen duena. 

Kolaboratorioak programa bost lan-
esparrutan egituratuta dago; zeinek 
bere eduki propio eta zehatzak ditu 
eta, aldi berean, elkarren arteko 
loturak dituzte. Taldeen arteko eta 
beren barruko komunikazioa

 elkarrizketa horizontalean eta
sarean egindako talde-lanean
oinarrituta dago, betiere
moduetan berrikuntzak egiten
saiatuz  parte hartu nahi duten
eragileetara eta berorien
egoera pertsonaletara
egokitzeko. Testuinguru

horretan kokatzen da Komunikazio eta
Teknologiako KoLaboratorioa.

Internet eta informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak (IKT) 
gizartean parte hartzeko moduak 
gehien eraldatu dituzten elementuak 
dira.

Komunikazio-praktiken 
demokratizazioak herritarrak 
informazioaren kontsumitzaile huts 
izatetik komunikazio-fluxuen eragile 
proaktibo bihurtzea eragiten du, haien
interesekoak diren edo kezka eragiten
dieten gaien inguruan informazioa eta
iritzia sortzeko gai direlarik. 
Herritarrak ari dira jada solasaldian, 
ari dira informazioa bilatu eta 
partekatzen, erkatzea eskatzen eta 
zuzenean inplikatutako eragileei 
galdegiten. Administrazio publikoak 
ari dira herritarren eskaera hori 
bideratzen, eta arian-arian, 
partaidetza digitalerako eta entzuteko
bide berriak jartzen ari dira.

KoLaboratorio honetan komunikazio 
publikoko formula berriak lantzen 
dira, Iruñeko Udalaren eta herritarren
arteko lankidetzarako elkarguneak 
eraikitzearen bitartez.

KOMUNIKATIK 5



1.2 HELBURUAK
Adimen kolektiboko ariketa honen 
emaitzak zuzeneko eragina izan 
behar luke Partaidetza Alorrak 
garatutako komunikazioan, hau da,
elkarrekin landutako komunikazio-
eredu batera hurbildu behar luke, aldi
berean, Iruñeko gizarte-ehuneko 
komunikazio-prozesuak indartzen 
dituela.

Horrekin batera, KoLaboratorio honek
gizarte-ehunak onura ateratzea 
bilatzen du lankidetzako eta 

eraikuntza kolektiboko ingurune 
batean komunikazio-plan bat 
elaboratzean metatutako lankidetza- 
eta ikaskuntza-esperientziatik.

KoLaboratorio honetan tartea egonen 
da, era berean, arlo publiko-arlo 
sozialaren arteko lankidetzatik 
garatutako plataforma 
teknologikoen eta teknologia 
digitalen erabilera 
demokratikoaren inguruan 
hausnartzeko. 
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2. PROZESUAZ 

KoLaboratorioa hiru saiotan zehar 
garatu da; zortzi orduko iraupena izan
du guztira eta 31 pertsonak hartu 
dute parte. Hiru saioak dokumentatu 
dira, banaka, gainerako 
KoLaboratorioekin batera, Erabaki 
plataformaren prozesuko bileren 
atalean.

Aldi berean, KoLaboratoriotik 
komunikazioari eta teknologiari 
buruzko bi artikulu sortu dira, 
Erabakiren blogean argitaratu 
direnak: Bata, sarrera gisa, eta 
hurrengoa lan-saioen laburpen 
moduko bat egiten zuena.

Prozesua hasierako premisa batetik –
galdera giltzarri batetik– abiatzen da: 
Nola sor dezakegu, 
administraziotik, balio publikoa 
komunikazioaren bitartez eta, nola
egin dezakegu hori herritarrekiko 
lankidetza eta eraikuntza 
kolektiboko dinamikak erabilita?

+ Komunikazio publikoa. 
Sareko elkarrizketek posible egiten 
dute gizartea antolatzeko eta 
ezagutzak trukatzeko modu berriak 
sortzea. Pertsonak ahaldundu egiten 
dira; ez dute zer egin behar duten 
esango dien norbait bilatzen, egin 
nahi dutena egiten lagunduko dieten 
pertsonak eta tresnak bilatzen dituzte.

+ Komunikazio banatuak 
lausotu egiten ditu informazio-igorle 
eta -hartzailearen rolen arteko mugak;
komunikazioa irekitzen dugu beren 
ingurunean eragina duen gairen 
batean interesa duten pertsona 
interesgarriak gehitzeko. Aldi berean, 
sarea eraikitzen dugu eta dagokigun 
horretan jartzen dugu fokua. Eta 
dagokiguna, hain zuzen, erantzunak 
ematea da, adimen kolektibotik, 
Iruñeak hiri modura aurrez aurre 
dituen erronkei.

 

KOMUNIKATIK 7



2.1 LEHEN SAIOA

2018.02.08
18:30 – 20:00
Plazara (Redin eta Cruzatarren 
jauregia).

Bileraren laburpena Erabakin

Komunikazio eta Teknologiako 
KoLaboratorioen lehen saio honi 
ekitean, ondorengo lan-puntu hauek 
ditugu mahai gainean:

+ KoLaboratorioaren lan-
esparruaren eta helburuen 
aurkezpena.

- Iruñeko Udalaren eta 
herritarren arteko lankidetzarako 
elkarguneak eraikitzetik abiatuta, 
komunikazio publikorako formula 
berriak aztertzearekin erlazioa izango 
duten helburuen planteamendua. 

- Komunikazio-estrategiak 
diseinatzea, gero haiek Alorretik 
abian jartzeko.

- Arlo publiko-arlo sozialaren 
arteko lankidetzatik garatutako 
plataforma teknologikoen eta 
teknologia digitalen erabilera 
demokratikoaren inguruko 
hausnarketa.

+ KoLaboratorioko saioetan parte
hartuko duten pertsonek elkar 
ezagutzea/aitortzea.

+ Kontzeptu-esparrua. 
Komunikazioa administrazio publikoen
eta herritarren arteko elkar entzuteko
eta elkarrizketarako tresna gisa.

+ Komunikazio banatuko 
esperientzak. GetxoKirolak 
proiektuaren aurkezpena, Getxoko 
kirol-sarera zuzendutako prozesu bat.

Gaur egungo komunikazioaren 
azterketa. Bertaratu diren pertsonek 
Alorreko komunikazio-kanalei buruz 
duten ezagutza-mailaren 
diagnostikoa. Aurrera egingo dugu 
'Aldaketaren lau gelak' dinamikarekin 
non ZAINDU, UTZI, ARGITU eta 
PROBATZEKO praktikak sartzen 
baitira.
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2.2 BIGARREN SAIOA

2018.02.17
10:00 – 14:00
Plazara. (Redin eta Cruzatarren 
jauregia).

Bileraren laburpena Erabakin

Bigarren saioa itzulketa batekin eta 
lehen bileran egindako Alorreko 
komunikazioari buruzko azterketaren 
lehen kontrastearekin hasi dugu. 
Beharrezko zenbait doiketa egin 
ondoren, honako hauekin jarraitu 
dugu:

+ Herritarren Partaidetzako 
Alorraren helburuen eta eskaintzen 
dituen zerbitzu nagusien 
berrikuspena, beharrizan 
partikularrak ezagutzeko eta ekintza 
espezifikoak artikulatzeko 
asmoarekin. 

+ Gogoeta bat alorreko atributu 
giltzarriei buruz –marka 
identitatea–, egiaztatzeko baditugula

 

elementu baliozkoak herritarrekin 
konektatzeko, bi aldeen arteko 
itxaropenekin eta interesekin bat 
datorren postura batetik.

+ Alorrerako planteatzen diren 
komunikazioko helburuak zehazteko 
lana.

+ Gure definizioa: lehen 
mailakoak (gure komunikazioaren 
azken jomuga direnak) eta bigarren 
mailakoak (gure jomuga den publiko 
nagusira hurbiltzen gaituztenak).

+ Azkenik, lehen saioan aztertu 
genituen komunikazio-kanalak 
berreskuratu eta aurreko dinamikan 
zehaztutako xede-publikoekin erkatu 
ditugu.

KOMUNIKATIK 9



2.3 HIRUGARREN SAIOA

2018.03.08
18:30 – 20:30
Zentroa.

Bileraren laburpena Erabakin

Hirugarren eta azken saioak kontraste
bat egiteko balio izan digu; bai eta 
aurreko bi saioetan landutako ideien 
eskema ordenatu bat itzultzeko ere.

Hasi aurretik, komunikazioa balio 
publiko modura egikaritzearen 
inspiratzaile den esperientzia berri 
bat erakutsi dugu. Proiektuak 
BentaraNoa du izena eta parte-hartze 
prozesu bat da, non entzute aktiboa 
gako garrantzitsuenetako bat izan den
espazio bati lotutako pertsonen 
etorkizuneko erkidego bat eraikitzeko.

Ondoren, komunikazio-helburuak 
eta markaren atributuak 
kontrastatzeari ekin diogu, bai eta 
Iruñeko xede-publiko desberdinen 
segmentazioari ere.

Horrez gainera, xede-publiko horiekin
konektatzeko kanal egokienak ere 
definitu ditugu, ez bakarrik arlo 
digitalean, baita analogikoan ere.

Beharrezko doikuntzak egin eta 
saioan parte hartzen duten pertsonen 
ekarpen berriak kontuan hartuta, 
dinamika berri bat hasi dugu zeinaren
xedea komunikazio-ekintzak 
diseinatzea den, aurrez 
segmentatutako xede-publiko 
bakoitzarentzat.

Bilerako azken minutuak baliatu 
ditugu Teknologian eta Demokrazian 
aditua den norbait ekartzeko. Asmoa 
eztabaida bat proposatzea izan da 
datuei, arlo publiko-arlo sozialaren 
arteko erlaziotik sortutako plataforma
digitalen garapenari eta 
teknologiarekin eta 'maker' 
kulturarekin esperimentatzeko 
herritarren laborategiei buruz.
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3. HERRITARREN 
PARTAIDETZAKO 
ALORRARI BURUZ 

3.1. HERRITARREN 
PARTAIDETZARAKO 
EREDUA.

Herritarren Partaidetzarako eredu
berriaren sorrera.

2015eko irailaren 15ean, Iruñeko 
Udalak berrantolatu egin zuen bere 
antolakuntza-egitura eta Herritarren 
Partaidetzako, Berdintasuneko eta 
Gizartea Ahalduntzeko Alorra 
(HPBGAA) sortu zuen.

2017ko urriaren 30ean, Iruñeko 
Udalak beste berrantolaketa bati ekin 
zion bere antolakuntza-egituran eta 
Herritarren Partaidetzako eta 
Gizartea Ahalduntzeko Alorra 
(HPGAA) sortu zuen.

Alorraren barruan, Herritarren 
Partaidetzarako eredu berria 
(2015etik) 3 jarduketa-eremutan 
egituratutzen da:

1. Gobernantza eta Partaidetzaren 
aldeko konpromisoa.

2. Bultzada Herritarren Partaidetzari.

3. Gizarte-ahalduntzea. 

3.2. ALORRAREN EGITURA.

Jarduketa-eremuak eta ildo 
estrategikoak:

Eredu berri honek hainbat helburu, 
jarduketa-eremu eta ildo estrategiko 
lantzea eskatzen du:

1. Gobernantza eta Partaidetzaren 
aldeko konpromisoa.

1.1. Udalaren barruan artikulazio- eta 
koordinazio-egiturak garatzea, parte-
hartzearen kudeaketa egokia berma 
dezaten.

1.2. Partaidetzaren eta gizartea 
ahalduntzearen printzipioak politika 
publikoak eraldatuko dituzten 
elementuak izatea bermatuko duten 
trebakuntza teknikoa eta politikoa.

1.3. Erregelamenduak, araudiak eta 
lan-prozedurak garatzea, partaidetza- 
eta gardentasun-printzipioak era 
ditzaten.

2. Bultzada Herritarren 
Partaidetzari.

2.1. Partaidetzarako eta 
gardentasunerako informazio-kanalak 
eta komunikazio-egiturak garatzea.

2.2. Herritarren partaidetzarako 
organoen, prozesuen, eta sektore- eta 
lurralde-mekanismoen garapena.

3. Gizarte-ahalduntzea.

3.1. Udaleko Gizarte Politiken Sistema
Komunitarioa indartzea.

3.2. Mekanismoak garatzea 
Partaidetza sustatzeko eta berorretan 
trebatzeko.

3.3. Arlo publiko-arlo sozialaren 
arteko lankidetza eta erkidegoen eta 
herritarren ekimenen indarberritze 
autonomoa.

Partaidetza sustatzeko, jarraipena 
egiteko eta berorretan trebatzeko 
organoak.

Eredu berri hau abian jarri eta behar 
bezala sendotuko bada, beharrezkoa 
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izango da partaidetza sustatzeko, 
jarraipena egiteko eta berorretan 
trebatzeko premiei erantzungo dieten 
hainbat organo gehitzea, udalerriaren 
barruan.

Organo horiek beren artean 
erlazionatuta egon beharko dute eta 
eginkizun nagusia Iruñeko herritarren
partaidetza guztiarentzat laguntza, 
sustapen, jarraipen eta 
trebakuntzarako zerbitzuak eta 
sistemak garatzea izango da.

1. Zentroa, Kolaborazio-gunea 
(Herritarren Partaidetzarako 
Zentroa).

Udaleko hainbat eragileren 
trebakuntza sozio-komunitarioa 
lortzea xede duen gunea; honako 
zerbitzu hauek ditu: informazio-
zerbitzua (aurrez aurrekoa, digitala 
eta telematikoa), baliabideak

 mailegatzea, aholkularitza teknikoa 
eta juridikoa, lege-bitartekaritza, 
liburutegia eta dokumentazio-zentroa.

2. Ahalduntze eta Partaidetzako 
Udal Eskola (APUE).

Udaleko hainbat eragileren 
trebakuntza sozio-komunitarioa 
lortzea xede duen gunea, 
prestakuntza- eta sustapen-zerbitzu 
baten bitartez.

3. Demokrazia Partizipatiboaren 
Tokiko Behatokia (DPTB).

Hainbat aktoreren arteko 
elkarretaratze- eta interakzio-gunea 
udalerriko partaidetzako organo, 
bitarteko, kanal, prozesu eta espazioei
buruz azterketak, hausnarketak, 
eztabaidak, edota kontsultak eta 
proposamenak egiteko.
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4. 
KOMUNIKAZIOAREN 
ANALISIA

4.1 KOMUNIKAZIOAREN 
ANALISIA

Lehen ariketa Herritarren 
Partaidetzako Alorrak bere 
komunikazio-ekintzak aurrera 
eramateko egun erabiltzen dituen 
komunikazio-kanalak ebaluatzea 
izango da. 

Ezagutzen al dituzu kanal horiek? 
Uste duzu hobekuntzak egin 
beharko liratekeela horietakoren 
batean? 

Lortu diren emaitzetatik, komunikazio
analogikoaren arloko argitalpenen eta
kartelen ezagutza nabarmentzen da, 
baita gunea bera ere, Zentroa, 
komunikazio-elementu gisa. 

Hobetu beharreko ekintzetako batek 
zuzeneko zerikusia du informazioa 
hedabide konbentzionalen bitartez –
prentsa, irratia eta telebista– 
zabaltzearekin. 

Esparru digitalari dagokionez, 
aipatzekoa da herritarren aldetik 
dagoen Alorrerako hurbilpen maila, 
posta elektronikoaren bidez egindako 
kontaktuen bitartez edo 'Parte hartu 
Iruña' web-orritik eskainitako 
informazioaren bidez. 

Indarrez agertzen da parte-hartzea 
Erabakiren bitartez bultzatzeko 

premia, demokrazia digitalerako 
software libreko plataforma horren 
aldeko apustua egin baitu Iruñeko 
Udalak.

Hala esparru analogikoan nola 
digitalean, edukietara heltzeko 
irisgarritasun handiagoa eta 
dibertsitate funtzionala eta/edo 
kognitiboa duten pertsonentzako 
egokituta egotea eskatzen da. 
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4.2 ALDAKETAREN LAU 
GELAK

Partaidetza Arloaren komunikazioaren
azterketari ekin genion, Claes 
Janssenen “Aldaketaren lau gelak” 
izeneko dinamikaren bidez, arloko 
komunikazioarekin lotutako gaien 
gainean hausnartu ahal izateko: 
ZAINDU, UTZI, ARGITU eta 
PROBATU.

Lehenengo gela dagoeneko lantzen ari
garenari eskainita dago, hau da, 
egiten jarraitu eta ZAINDU nahi 
dugunari. Ondoren jasotzen dira 
alderdi horiek:

+ Alorraren eta herritarren 
arteko harremana.

+ Iruñeko gizarte-ehuna 
bistaratzea.

+ Dibertsitatea bermatzea (sexu-
identitateak, adinak, kulturak, auzoak,
dibertsitate funtzionala eta 
kognitiboa) eta dibertsitate hori 
osatzen duten pertsonen arteko 
interakzioa lortzea.

+ Pedagogia digitala arrakala 
teknologikoak salbatuz.

+ Erabaki partaidetza-
plataforma, ezagutzera emanez eta 
tresna gehiago erabili dadin bultzatuz.

+ Dibertsitate funtzionala eta 
kognitiboa duten pertsonei 
komunikazio-elementuetara heltzeko 
irisgarritasuna ziurtatzea.

+ Komunikazio-kanalen 
bateratzea eta antolamendua.

+ Komunikazio analogikoa.

+ Edukiak transmititzeko 

formatuak (tutorialak, bideoak, eta 
abar).

+ Zentroa, Alorraren gune fisiko 
adierazgarri gisa.

Bigarren gelan kokatu ditugu UZTEA 
garrantzitsua iruditzen zaigun zenbait
alderdi. Energia eta denbora 
mugatuak dira eta beharrezkoa zaigu 
beste ekintza batzuei lekua egitea. 

Horretarako, arretari eusteaz gainera,
beste gai batzuei eskaintzen dizkiegun
baliabideak mugatu behar genituzke, 
adibidez:

+ Flickr erabiltzea hedapenerako
eta elkarrizketarako tresna gisa

+ Informazio errepikagarria.

+ Bat-bateko mezularitzako 
kanalek bilatzen denaren aurkako 
erreakzioa eragin dezakete; 
horregatik, hobe da Alorraren eta 
herritarren arteko komunikazio-kanal 
gisa halakoak erabiltzeko aukera 
bertan behera uztea.

Hirugarren gelan ARGITU beharreko 
alderdiak ipiniko ditugu. Honako 
hauek dira hausnartu beharreko edo 
sakondu beharreko proposamenak:

+ Komunikazioaren helburuak 
zehaztea. 

+ Zer eta nola transmititu nahi 
dugun (mezu argiak).

+ Erabakiren etorkizuna, tresna 
gisa duen funtzionaltasun guztia 
zabaltzearen ikuspegitik, eta 
eskaintzen duen aukera asoziazio-
sareak aipatutako partaidetza-
plataforma erabili dezan bere parte-
hartze espazio propioak bultzatzeko.
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+ Flickr sare soziala 
erabiltzearen komenigarritasuna eta 
plataforma horrek Partaidetza 
Alorreko web-orrian izan lezakeen 
tokia.

Laugarren eta azken gelan, oraindik 
abian jarrita ez daukagun eta 
PROBATZEA/TESTATZEA gustatuko
litzaigukeen hura ipini dugu, 
berrikuntza txiki batzuekin hasiko 
garelarik, hala nola:

+ Gizarte-ehunarekin eta herritar
aktiboekin partekatutako marka bat.

+ Auzoetako komunikabideak 
inplikaraztea.

+ Hiriko nodo nagusiekin 
harremanetan jarri eta ekintzak 
proposatzea.

+ Kaleko ekintzak pertsona 
berriak erakartzeko eta haiekin 
konektatzeko.

+ Instagram erabiltzea, berori 
baita jende gazteena aurki daitekeen 
kanala.

+ Alorraren aldetik webinar edo 
aldizkako hangoutak 
(bideokonferentziak) egutegian 
sartzea gai zehatz bat azaltzeko, eta 
lekua uztea galderak egiteko.

+ Alorrak egun erabiltzen dituen 
euskarriak eta komunikazio-kanalak 
antolatzea.

+ Dinamika berriak sartzea 
Administrazioaren eta herritarren 
artean (komunikazio banatua).
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5. POSTURA

Iritsi da momentua Partaidetza 
Alorrak herritarrei transmititu behar 
dien atributu giltzarriei buruzko 
gogoeta edo hausnarketa 
kolektiboa hasteko.

Alorrak herritarrei ekarri behar 
dizkien onuretan zentratuko ditugu 
galderak: zein izango den aldea 
markatzen duen ekarpena eta zer 
atributuk identifikatuko duten 
komunikazioa herritarrekin 
konektatzeko eta bien itxaropen eta 
interesekin bat datorren postura 
islatzeko.

Lau bloketan laburbildu ditzakegu 
markak transmititu behar duen 
posturan esku hartzen duten elementu
nagusiak:

+ Dibertsitatea adierazten 
duen marka: kulturala, generokoa, 

belaunaldien artekoa, dibertsitate 
funtzionala eta/edo kognitiboa, etab.

+ Herritarren marka: Marka 
kolektibo bat, norberarena balitz 
bezala biziko dena, horizontala, 
irisgarria, hurbilekoa, entzuten eta 
hitz egiten duena, gardena, konfiantza
ematen duena eta egonkorra 
(legealdiez haratago).

+ Hiria eraikitzen duen 
marka:

- herritarrak ahalduntzen 
dituena.
- sarea ehuntzen duena 
(konektatzailea).
- komunikazioa balio publiko 
bihurtzen duena.
- begirada desberdinen artean 
kontakizuna eraikitzen duena.
+ Esperimentatzea 
ahalbidetzen duen marka: 
KoLaboratorioak.
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6. 
KOMUNIKAZIOAREN 
HELBURUAK

Komunikazio eta Teknologiako 
KoLaboratorioak egindako analisiak 
ondorengo helburu espezifiko hauek 
zehaztera garamatza:

6.1 MARKA

Marka baten definizioan lan egitea, 
zeinak bere postura markatzen duten 
atributuei erantzuteaz gainera, 
euskarria eman beharko baitie 
Erabaki-ri, Parte hartu Iruña-ri, 
Zentroari eta APUEri. Aldi berean, 
beharrezkoa da markaren identitate 
digital zuzen bat ezartzea (kanalak 
antolatu, biografiak eguneratu, eta 
abar).

6.2 ZABALKUNDEA.

Jarduera, zerbitzu, prozesu, itzulketa 
eta inpaktuen komunikazioa, 

mezuen argitasunean hobetzeari 
arreta berezia jarririk.

6.3 KONTAKIZUNAREN 
ERAIKUNTZA.

Prozesuei balio handiagoa ematea 
begirada anitzetatik eraikitako 
kontakizunaren eta berorietan 
inplikatutako eragile/pertsonak 
bistara ateratzearen bitartez.

6.4 HERRITARREN 
PARTAIDETZAREKIN 
LOTUTA DAGOEN 
ERKIDEGO BATEN 
MOBILIZIAZIOA ETA 
BULTZADA.

Pertsona, nodo, eragile, erakunde, eta
abarrekin erlazionatzeko aukera 
gehiago ematea eta berorien 
inplikazioa bultzatzea entzutearen eta
solasaldien bitartez.
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7. NORI ZUZENDUTA 

Xede-publikoen segmentazioa da 
zeinahi komunikazio-estrategiaren 
giltzarria. Horrela, Iruñean izan 
ditzakegun xede-publiko desberdinen 
segmentazio-proposamenari eta 
horietako bakoitzarekin planteatzen 
ditugun helburuei buruzko gogoeta-
hausnarketa hasi dugu:

7.1 GIZARTE-EHUNA.

Honako arlo hauetan mobilizatutako 
herritarrak: gizarte-ekintza, 
aktibismoa, kultura, kirola, 
dibertsitate kulturala,dibertsitate 
funtzionala, hezkuntza, ekonomia, 
LGTB, ingurumena, emakumeak, 
erlijioa, espiritualtasuna, osasuna, 
ongizatea, herritarren segurtasuna, 
turismoa, hirigintza eta etxebizitza.

KoLaboratorioan gizarte-ehuna mapan
kokatzeko egindako lana oso 
lagungarria izango da publiko hori 
segmentatzeko.

HELBURUAK: Zabalkundea, 
kontakizunaren eraikuntza eta 
erkidegoaren bultzada.

7.2 HERRITARREN 
PARTAIDETZAN 
INPLIKATUTAKO 
PERTSONAK.

Parte-hartze prozesuetan, foroetan, 
KoLaboratorioetan, OLPDn, eta 
abarretan parte hartu duten 
pertsonak.

HELBURUAK: Zabalkundea, 
kontakizunaren eraikuntza eta 
erkidegoaren bultzada.

7.3 MOBILIZATU GABEKO 
HERRITARRAK. 

'Adina + auzoa' aldagaiak hartuko 
dira kontuan publiko honen 
segmentazioa egiteko irizpide 
espezifiko gisa.

HELBURUAK: Mobilizazioa eta 
erkidegoaren bultzada.

7.4 PERTSONA LIDERRAK, 
‘NODOAK'. 

Pertsona aktiboak eta beren 
erkidegoetan aitortuak, 'influencer' 
izan daitezkeenak jarduera-eremu 
espezifikoetan.

HELBURUAK: Mobilizazioa eta 
erkidegoaren bultzada.

7.5 HAURTZAROA.

Ikastetxeen, guraso-elkarteen eta 
aisialdiko taldeen bitartez.

HELBURUAK: Mobilizazioa eta 
erkidegoaren bultzada.

7.6 ADMINISTRAZIO 
PUBLIKOA.

Iruñeko Udaleko beste alor batzuk eta
beste leku batzuetako administrazio 
publikoak.

HELBURUAK: Mobilizazioa eta 
erkidegoaren bultzada.

7.7 ALDERDI POLITIKOAK.

HELBURUAK: Zabalkundea.
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8. 
KOMUNIKAZIORAKO 
KANALAK 

Xede-publiko desberdinak kontuan 
harturik, segmentu horietako 
bakoitzarekin konektatu ahal izateko 
kanal optimoa edo optimoak definitu 
ditugu, proposatutako helburuak 
aintzat hartuta.

1 Gizarte-ehuna. 

+ Posta elektronikoa.
+ Harremanetarako telefonoa.
+ Newsletter-en bidalketa.
+ Sare sozialak.
+ Auzoko pertsona 
dinamizatzaileak.

2 Herritarren partaidetzan 
inplikatutako pertsonak. 

+ Posta elektronikoa.
+ Newsletter-en bidalketa.
+ Sare sozialak.
+ Erabaki buletinak.

3 Mobilizatu gabeko 
herritarrak. 
+ Sare sozialak: Twitter – 
entzuteko; Facebook – helmena; 
Instagram – pertsona gazteak)
+ Kartelak/liburuxkak.
+ Komunikabideak (auzokoak eta
eskualdekoak).
+ Udalaren bitarteko ofizialak 
(sare sozialak, sms bidezko mezuak, 
udal irratia…).

4 Pertsona liderrak, ‘nodoak’. 

+ Posta elektronikoa.
+ Harremanetarako telefonoa.
+ Sare sozialak.

5 Haurtzaroa. 

+ Posta elektronikoa.
+ Harremanetarako telefonoa.
Auzoko pertsona dinamizatzaileak. 
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9. KOMUNIKAZIO-
ESTRATEGIAK

KoLaboratorio honetan parte hartu 
duten pertsonen gomendioak eta 
gogoetak aintzat harturik eta 
ezarritako helburuetan eta xede-
publiko desberdinetan oinarrituta, 
ezarritako helburuak lortzen lagun 
dezaketen zenbait estrategia abian 
jartzea proposatu du talde 
erraztaileak.

9.1. MARKA IRUDIA 
SENDOTZEA

Aldez aurretik 'Aldaketaren lau gelak' 
izeneko dinamikan egindako analisian 
islatzen den bezala, zailtasunak daude
Partaidetza Alorrean jarduten duten 
marka desberdinekin eta berorien 
postura zehazten duten atributuen 
proiekzioarekin.

Partaidetza Alorreko markak 
koherentzia erakutsi behar du 
sendotasuna irabazteko eta nahi den 
postura transmititzeko, aurrez 
zehaztutako balio-proposamenarekin 
bat etorririk.

EKINTZEI dagokienez, marka lan 
bat jarri beharko da abian 
ondorengo gai hauei irtenbidea 
emango diena:

1 Partaidetza Alorraren 
komunikazioak oinarri gisa erabiliko 
duen marken hierarkizazioa 
definitzea.
2 Egun existitzen diren 
komunikazio-kanalak antolatzea.
3 Partaidetza Alorraren 
identitate digitalari koherentzia 
ematea.
4 Iruñeko herritarren 
partaidetzaren eduki digitalak 

zentralizatuko dituen etiketa edo 
hashtag baten erabilpena 
proposatzea eta herritarrekin 
adostea.

9.2. ENTZUTEKO SISTEMA 
DISEINATZEA

KoLaboratorioan jasotako oharpen 
batean Partaidetza Alorraren 
entzuteko eta solastatzeko ahalmena 
aipatzen dira, pieza giltzarriak, 
inondik ere, mobilizazioa bultzatzeko 
eta erkidegoa eraikitzeko. 

Interneti eta teknologia berriei esker 
esparru analogikoan aurrekontu 
handien bidez soilik lor daitezkeen 
taktikak eraman daitezke aurrera. 
Orain, posible da. Ekosistema 
digitaleko entzute aktiboak hauek 
ahalbidetzen ditu:

1 solasaldiak hautematea eta 
herritarrekin harremanetan jartzea.

2 pertsonak identifikatzea, 
haiekin konektatzea, informazioa 
ematea eta parte-hartzera erakartzea.
3 Iruñeko hiriarentzat 
inspiratzaileak izan daitezkeen 
esperientziak monitorizatzea.
4 hiriko gizarte-ehunak eta 
herritar aktiboek praktikan 
jarritako ekimenak edo jardunbide 
egokiak ezagutzea.
Monitorizazio eta entzute aktiborako 
EKINTZAK dira:

1 hitz giltzarriak hautatzea, xede-
publikoen atalean zehaztutako 
jardueren kategoriak barne direla.

2 entzute-esparrua zehaztea.

3 onlineko entzute- eta 
monitorizazo-tresnak erabakitzea.

KOMUNIKATIK 20



Monitorizazioak izaera iraunkorra du, 
nahiz eta monitorizatu beharreko 
terminoek izaera dinamikoa duten. 
Alegia, lortutako emaitzak egiaztatu 
eta erabakiak hartu ditugu 
bilaketarako terminoak aldatzearen –
edo ez aldatzearen- 
komenigarritasunaz.

9.3. EDUKIEN 
ZABALKUNDEA

Edukien estrategiari dagokionez, 
komunikazio digitalaren ardatz 
nagusiak herritarren partaidetzaren,
herritarren ahalduntzearen 
(prestakuntza) eta elkartze 
mugimenduaren inguruan 
sortutako eduki espezifikoetan 
oinarritu behar luke. Honako hauek 
dira informazio- eta solasaldi-agenda 
markatuko duten eta lortu nahi den 
postura indartuko duten edukiak:

A. Partaidetza Alorraren 
informazioa, jardueren urteko 
egutegiaren eta bere zerbitzu, 
kanpaina eta programen arabera.

B. Web-orriko atal dinamikoan 
argitaratutako eduki propioak:

+ Artikuluak, elkarrizketak, bideoak, 
guztiak gizartearen parte-hartzea eta 
prestakuntza-premiak bultzatzera 
bideratuak.

+ Artikuluak eta prozesu edo jarduera
zehatzetan (komunikazio-zedarriak 
edo pil-pilean dauden gaiak kontuan 
hartuta) inplikatuta dauden intereseko
pertsonei egindako elkarrizketak eta 
bideoak.

+ Iruñeko gizarte-ehunari eta 
inplikatutako herritarrei 
ikusgarritasuna emateko 
garrantzizkoa jotzen den beste zeinahi

C. Beste erakunde/sare batzuen 
komunikazio bultzatzea Partaidetza 
Alorrak komunikazio-kanal hauetan 
eta beste batzuetan duen indarra 
baliaturik.

Ildo horretan dauden EKINTZAK 
dira:

9.3.1 ESTILO-GIDA

Egoki ikusten da estilo-gida praktiko 
eta eskuragarri bat prestatzea, premia
eta errealitate desberdinetara 
egokituko dena. Arreta berezia jarriko
da erraz ulertuko den eta dibertsitate 
kognitiboko pertsonak aintzat hartuko
dituen komunikazioa erabil dadin. 

Gida dinamikoa izango da, elementu 
garrantzitsuenak jasoko dituena eta 
etorkizunean sortzen diren beharrizan
berrietara hedatuko dena.

Dokumentu hori Partaidetza Alorreko 
komunikazioan inplikatuta dauden 
pertsonen eskura jarri beharko da. 

9.3.2 ARGITALPEN EGUTEGIA

Urteko zedarri garrantzitsuenak 
kontuan hartuko dituen eta 
Partaidetza Alorra osatzen duten 
zerbitzu guztiak barnean hartzen 
dituen edukien plangintza bat egin 
behar dugu. Urteko komunikazio-
zedarrien plangintza horretatik 
abiatuta, komunikazio digitala 
antolatu eta erraztuko duen 
argitalpen egutegi bat elaboratu 
beharko dugu.

Edukien egutegia hiru denbora-
ziklotan antolatzen da:

a. Urteko komunikazio-zedarriak. 
Proiektuak, parte-hartze prozesuak, 
jardunaldiak, prestakuntza-jarduerak, 
etab.
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b. Edukien hileko plangintza. 
Hautatutako gai garrantzitsuak eta 
eduki motak (artikuluak, bideoak, eta 
abar).

c. Asteko plangintza. Eduki 
zehatzak sare sozial bakoitzerako, 
formatuak, eta abar. 

9.3.3 HASHTAGEN MAPA

Behin monitorizazio- eta entzute-
sistema abian denean, irizpide argiak 
aplikatu beharko ditugu hashtagak 
erabiltzeko orduan. 

Bi motatako etiketak bereiziko ditugu:

a. Elkarrizketa abiarazteko 
erabiltzen direnak: hau da, 
harremanak ezartzeko entzute 
aktiboarekin lotura zuzena dutenak, 
esate baterako, 
#ParticipaciónCiudadana, 
#Pamplona, #ParticipaPamplona, eta 
abar.

b. Relacionados con los servicios, 
actividades o proyectos del Área de 
Participación: adibididez, #emep, 
#Erabaki, #KoLaboratorios o el 
hashtag corporativo (zehazteke).

9.3.4.- AGINTE-KOADROAREN 
DISEINUA

Komunikazio
digitalaren aginte-
koadroa oso
baliagarria da,
dokumentu bakar
batean biltzen
baititu edukien
plangintza,
metrikak, hashtag-
mapa eta
komunikazioaren
eguneroko
zereginean behar

diren baliabideak.

Komunikazioa kontrolpean edukitzen, 
inprobisazioak ekiditen eta 
maniobrarako tartea izaten lagunduko
ditu. Aldi berean, ezinbesteko 
baliabidea da taldean lan egiteko. 
Behin plangintza eginda dugunean, 
edozein pertsona has daiteke 
dagokion zereginari ekiten.

9.3.5 METRIKAK

Neurtu ezin daitekeen hura oso zaila 
da hobetzen. Arrazoi horregatik, 
ezinbestekoa da neurketarako 
adierazleak ezartzea (KPI-ak), 
gauzatutako ekintzei buruzko 
informazioa eskainiko baitigute. 

Ezarritako helburuak oinarri harturik, 
hainbat adierazle finkatuko ditugu 
erabilitako komunikazio-kanal 
bakoitzeko, guztiak behar bezala 
antolatuta geratuko direlarik jada 
eraikitako aginte-koadroan. Halaber, 
hiru hilean behingo azterketa-
txostenak proposatzen ditugu. 
Funtsezkoa da komunikazioko kanal 
digital guztien metrikak lortzea.
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9.4 ZABALKUNDERAKO 
EKINTZAK KANALETAN

Ondoren, 'Aldaketaren lau gelak' 
dinamikan parte hartu duten 
pertsonen ekarpenak kontuan 
harturik, Partaidetza Alorraren 
komunikazioa hobetzeko epe 
laburrean garatu beharko diren 
hainbat ekintza zehatz jasotzen dugu:

1 Web-orria: ‘Parte hartu Iruña’ 
web-orriaren gaur egungo egitura 
berrikustea gomendatzen da, 
eskaintzen dituen zerbitzuak, 
prozesuak eta kontakizunak aintzat 
hartu eta egoki ikusten diren 
hobekuntzak egiteko.

2 Flickr: kanal hau erabiltzeko –
edo ez erabiltzeko– eta web-orrian 
izango duen presentziari buruzko 
irizpideak finkatzea.

3 Instagram: kanal honen 
bidezko komunikazioari hasiera 
ematea Iruñeko herritar gazteekin 
konektatu ahal izateko. Kontuaren 
ezaugarriak aintzat hartuta eta 
emaitzak neurtzearen 
komenigarritasuna ikusirik, sare 
honetan orri bat sortu behar litzateke,
eta ez profil bat, estatistiketara iritsi 
ahal izateko.

4 Newsletter-a: ekintzak abian 
jartzea aldizka newsletter-ak 
bidaltzeko, bi helbururekin: 
informazioa ematea, baina, batez ere, 
xede-publiko desberdinekin 
harremanetan mantentzea. Eduki 
motak, aldizkakotasuna, bidaltzeko 
tresna, eta abar definitzea.

5 Komunikazio-formatuak: 
komunikazio-formatu desberdinekin 
esperimentatzea, testu-edukietatik 
harago, adibidez, infografiak, gif-ak, 
tutorialak, bideoak, etab., pertsona 
guztientzat ulergarri izan daitezen eta
komunikazioa erakargarriagoa izan 
dadin publiko desberdinentzat.

6 Publizitatea: publizitate-
inbertsio batzuk gomendatzen ditugu, 
une jakin batzuetan, eta batez ere 
Facebooken, sare sozial horren 
algoritmoaren funtzionamendua 
kontuan izanik, zeinak ekintza txikiak 
egitera behartzen baitu 
erkidegoarekiko helmen organikoa eta
interakzio/elkarrizketa mantentzeko.

Egokiera-irizpideei kasu eginik, 
aurrekontu-partida txiki bat gorde 
daiteke proiektu edo ekintza 
azpimarragarrienetan mota horretako 
ekintzak abian jartzeko.
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9.5 IKUS-ENTZUNEZKO 
EDUKIAK SENDOTZEA

Egin diren saioetan zehar, behin baino
gehiagotan planteatu da 
argazkigintza- eta bideo-edukiei leku 
handiagoa ematea. Abian jar litezkeen
neurrien artean daude, ondoren 
aipatzen diren hauek: 

1 Alorra bitarteko tekniko 
egokiekin hornitzea (kalitateko 
optika duen telefonoa eta 
mugikorrerako audio-sistema), 

hain zuzen ere, Alorrarekin loturaren 
bat duten pertsonei elkarrizketak 
egiteko eta sare sozialen bitartez 
zabaldu ahal izateko.

2 , gauzatu beharreko izapide eta
kudeaketei buruz.
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10. ZEHARKAKO 
ARDATZAK BESTE 
KOLABORATORIO 
BATZUEKIN 

10.1 TALDE POLITIKOEN 
LEKUA

Erakundeetako presentziaren, 
herritarrekiko lankidetza-prozesuak 
laguntzeko tokiaren eta, parte-hartze 
prozesuetan herritarren maila berean 
talde politikoek izan dezaketen 
zuzeneko parte-hartzearen arteko 
aldeak zehaztu dira.

Beharrezkoa da argi uztea talde 
politikoek izan behar duten tokia 
lankidetza-prozesuetan, bai eta izan 
dezaketen esku-hartzea ere.

Aldi berean, garrantzi handikoa da 
bermatzea parte hartzeko asmoak 
kolore politikoez eta legealdiez 
gaindikoa izan behar lukeela. 

10.2 KAPITALIZAZIOA 

Parte-hartzaileek nabarmendu dute 
beharrezkoa dela azpimarratzea 
herritarrekin lankidetzan aritzeko 
prozesuen balioa, baita horietan 
instituzioak parte hartzea ere 
(hasieran edo amaieran baino 
gehiago). 

Era berean, argi zehaztu behar 
litzateke zer datorkeen herritarren eta
administrazio publikoaren arteko 
parte-hartze edo lankidetza prozesuak
kapitalizatzetik edo haietaz jabetzetik.

10.3 GIZARTE-EHUNA

Iruñeko gizarte-ehunaren azterketak 
lotura estuak izatea eskatzen du 
Partaidetza Alorreko entzute aktiboko 
mekanismoekin.

Garatutako jarduera motaren arabera 
egindako gizarte-ehunaren 
sailkapenetik balio handiko hitz 
giltzarriak eratortzen dira 
Alorrarentzat interes handikoak diren 
solasaldiak eta edukiak 
monitorizatzeko. 
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11.KOLABORATORIOA
N DISEINATUTAKO 
EKINTZAK

Hauek dira Komunikazioko 
KoLaboratorioan sortutako eta xede-
publiko desberdinei zuzendutako 
ekintza-proposamenak. 

11.1 GIZARTE-EHUNA.

+ Kolektiboendako webgune bat 
eskaintzea udal azpiegiturarekin 
(ekintza hau abian dago jada Portal 
Asociativo delako ekimenaren 
bitartez).

+ Ikerketak egitea ikusteko ea 
posible den gizarte-ehunak Erabaki 
erabiltzea bere parte-hartze prozesu 
propioetarako.

+ Gai zehatzei buruz Partaidetza 
Alorrarekin solastatzeko aldizkako 
hangouts/webinar deituak egitea.

11.2 HERRITARREN 
PARTAIDETZAN 
INPLIKATUTAKO 
PERTSONAK 

+ Kutsatzea bilatzen duten 
bizipen-lekukotzen bankua: bideoak, 
Erabaki, espazio fisikoa…

+ Dibertsitate-irizpideen arabera,
pertsona horiek kontuan hartzea 
parte-hartze prozesuak diseinatzeko 
orduan, berorien jakintza jasotzen 
delarik prozesuei on egingo dieten 
eremu edo jarduera espezifikoetan.

+ Erabakiren datu-baseak 
baliatzea herritarrei parte hartzeko 
dauden guneei buruzko informazio 
eguneratua emateko.

11.3 MOBILIZATU GABEKO 
HERRITARRAK 

+ Millenialak; herritarren 
partaidetzako esperientzia bakanak 
eskaintzera bideratutako ekintzak 
influencer-en bitartez (adibidez, 
Amaia OT, backstage-a jaialdi 
batean…).

+ Sanferminak. Geurea bezala 
sentitzen dugun zerbait baliatzea 
pertsona gehiago animatu dadin 
Erabaki erabiltzera partaidetzarako 
espazio gisa. 

+ Formularioak eskaintzea 
Iruñeko herritarren datuak biltzeko 
(on/off). Interesgarria izan daiteke 
Alorrak proposatutako jardueraren 
batean parte hartzen duten pertsonen 
datuak gurutzatzea. 

+ Kaleko ekintzak lurraldean 
(auzoka).

+ Prentsan gehigarriak 
argitaratzea (tokiko medioetan).

+ Auzoko komunikabideetara 
hurbiltzea.

+ Markesinak, garraio publikoa 
mobilizatu gabeko herritarrengana 
iristeko euskarri modura.

11.4 INFLUENCER-NODOAK 

+ Hasierako mapa-ariketa 
pertsona horiek hautemateko.

+ Hiriko pertsona 
adierazgarriekin egingo den ekitaldi 
edo topagune batera gonbidatzea, 
bide batez, eduki espezifiko bat 
tratatzeko eta/edo hirirako 
esperientzia eredugarriak erakusteko.

11.5 HAURTZAROA 

- Parte-hartze prozesuen 
gymkana bat, jolasetik abiatuta, 
prozesu horiek zer diren eta parte 
hartzeak zer esan nahi duen 
azaltzeko.
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12. HIRU GILTZARRI 
HERRITARREN 
PARTAIDETZARAKO 

Talde erraztaileak, KoLaboratorioetan 
egindako lanetik abiaturik, hiru 
giltzarri eman ditu eta beroriek 
sintetizatzen dituzte, gehienbat, 
Partaidetza Alorraren eta 
bertaratutako pertsonen elkarlaneko 
hiru saioetan jorratu ziren edukiak.

12.1 KOMUNIKAZIOA ETA 
HERRITARREN PARTE-
HARTZEA.

Herritarren partaidetzak kontakizun 
gardena behar du, herritarrengan 
lotura sortuko duena eta konfiantza 
eraikitzen duena. Kontua ez da soilik 
deialdia egitea eta emaitzak itzultzea; 
parte-hartzea ahalbidetzen duen 
prozesuak kontakizun bat eraiki behar
du, hau da, aztarna edo zantzu irekiak
utzi behar ditu, etorkizuneko 
eragileek horietatik ikas dezaten 
beste partaidetza-espazio batzuk 
bultzatzeko. Hori lortzeko, 

beharrezkoa da komunikazio-ekintzak 
ondorengo alderdi hauek kontuan 
hartuta gauzatzen direla bermatzea: 
 1 Deialdia. Dibertsitate-
irizpideak eta parte-hartze esparrua 
kontuan harturik xede-publiko irizten 
zaienei doitu beharko zaie deialdia, 
komunikazio-kanal espezifiko batzuk 
behar bezala hautatu ondoren. 
Deialdiak argia izan behar du, orobat, 
herritarrei eskatzen zaienari 
dagokionez eta berorrek izango duen 
inpaktuari buruz.

2 Informazioa eskuratzea. 
Partaidetza-espazioen parte izateko 
beharko den informazio guztiak izaera 
publikokoa eta irisgarria izan beharko du, 
dibertsitate funtzional eta kognitiboaren 
irizpideetatik ikusita. 

3 Emaitzak itzultzea. Partaidetza-
espazioetan inplikatzen diren pertsonek 
lehen eskutik eta lehentasunez ezagutu 
behar dituzte haien emaitzak.

4 Emaitzen jarraipena. Kanalak gaitu 
behar dira partaidetzaren emaitzen 
inpaktuaren jarraipena egiteko.
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12.2 LANKIDETZA-
KOMUNIKAZIOA.

Bada lankidetzarako agertoki posible 
bat, bai Iruñeko gizarte-ehunak 
garatutako komunikazioa eta bai 
Udaleko Herritarren Partaidetzako 
Alorrak berak bultzatzen duena 
sendotzeko eta indartzeko potentziala 
duena. Lankidetzarako agertoki hau 
hiru premisetatik abiatzen da:

1 Gizarte-ehunaren eta 
Alorraren artean partekatutako 
balioak. Sintonia argia dago 
KoLaboratorioan parte hartu duten 
pertsonen eta Herritarren 
Partaidetzako Alorraren artean, 
lankidetza horretatik bultzatu behar 
diren balioen inguruan: 

-Dibertsitatea eta interakzio 
kulturala, generokoa, belaunaldi 
artekoa, dibertsitate funtzionala 
eta/edo kognitiboa, eta abar.

-Herritarren marka Marka kolektibo
bat, norberarena balitz bezala biziko 
dena, horizontala, irisgarria, 
hurbilekoa, entzuten eta hitz egiten 
duena, gardena, konfiantza ematen 
duena, legealdiez haraindikoa eta 
gizarte-ehuna kapitalizatuko ez 
duena.

-Hiriaren kontakizuna eraikitzen 
duena. Herritarrak ahalduntzen 
dituena eta sare-ehulea.

-Esperimentazioa, etengabeko 
ikaskuntza ahalbidetzeaz gainera, 
huts egiteko nolabaiteko tartea 
toleratzen duena.

2 Komunikazio publikoa. Entzute 
aktiboak eta sareko solasaldiek, tokiko
administrazioak bultzatuta, posible 
egiten dute gizartea antolatzeko eta 

ezagutzak elkarrekin trukatzeko 
forma berriak sortzea. Pertsonak 
ahaldundu egiten dira; ez dute zer 
egin behar duten esango dien norbait 
bilatzen, egin nahi dutena egiten 
lagunduko dieten pertsonak eta 
tresnak bilatzen dituzte. 

3 Komunikazio banatuak lausotu 
egiten ditu informazio-igorle eta 
-hartzailearen rolen arteko mugak; 
komunikazioa irekitzen dugu beren 
ingurunean eragina duen gairen 
batean interesa duten pertsona 
interesgarriak gehitzeko. Aldi berean, 
zentralizatzen dugu, sarea eraikitzen 
dugu eta dagokigun horretan eta 
indartu nahi ditugun balioetan jartzen
dugu fokua. 

12.3 PARTAIDETZARAKO 
PLATAFORMA DIGITALAK. 

Herritarren parte-hartzea pertsona 
aurrean dela edo modu digitalean 
adieraz daiteke; bien arteko 
konbinazioak nabarmen handitzen du 
partaidetzaren inpaktua. 

Erabaki partaidetzarako 
plataformaren aldeko apustua egin du
Iruñeko Udalak, elementu giltzarria 
baita trazabilitatea bermatzeko, parte-
hartzea areagotzen duten bitartekoak 
biderkatzeko, eztabaida lekuak eta 
kontsultarako mekanismoak lortzeko 
eta herritarren partaidetzaren 
komunikazio-inpaktua zabaltzeko. 

Partaidetzarako plataforma digitalak 
herritarren, erakunde publikoen, 
garatzaile profesionalen eta gizarte 
zibileko pertsona eta erakundeen 
arteko lankidetza-ekosistema baten 
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emaitza izan behar du.  Lankidetza 
hori ezagutza eta software askeko 
parametroen pean soilik da posible.

Erabakik ez du oraindik bere 
potentzial guztia erakutsi eta 
zalantzan egon gabe bultzatu 
beharlitzateke.
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OHARRA: talde erraztailetik aipamen berezia egin nahi diegu, eta gure esker ona 
erakutsi, KoLaboratorio honetan parte hartu duten pertsona guztiei, partekatutako 
asmo baten eskura jarri baitute beren jakintza, betiere Iruñeko arlo publiko-
sozialaren lankidetza hobetzeko bidean.
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