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Sarrera
Testu hau KoLaboratorioren Lankidetza Publiko Sozialari buruzko txostena da. Iruñeko ehun
sozialeko 40 pertsonak baino gehiagok 2018ko otsailean eta martxoan zehar egindako lanaren
emaitza da.
Sarrerako lerro batzuekin hasiko dugu testua eta, bertan, topaketen segida hau jorratu aurreko
alderdiak jasotzen ditugu.
“Prozesua eta emaitzak” atalean, hiru topaketak deskribatuko ditugu. Topaketa horien diseinuaren
atzean dagoen logika partekatzen dugu, baita horietan lortutako emaitzak ere.
Bilketa horren ondoren, gure esperientzian oinarrituz esplorazio- eta inpaktu-bidaia honetan
nahastutako pertsonei eta erakundeei balio diezaieketen gako batzuk azpimarratuko ditugu.
Prozesu partekatua da, elkarrekin eraikia.
Prozesuan zehar interesgarriak izan diren erreferentzia batzuekin amaituko dugu dokumentua.

KoLaboratorioak
“KoLaboratorioak” Iruñeko Udalaren Partaidetza Foroak sustatutako ekimen bat da. KoLaboratorio
bat bilgune bat da, esperientzia eta ikuspuntu ezberdinak dituztenen artean solasteko, elkarlanetik
abiatuta eta errealitatearen azterketa, hausnarketa eta sormen kolektiboa baliatuta, ikaskuntzak
sortu eta emaitza berritzaileak lortze aldera.
KoLaborategiak Demokrazia Partizipatiboaren Iruñeko Tokiko Behatokiaren lantaldeak dira eta
udal-teknikariek, herritarrek eta unibertsitateko ikerlariek osatzen dituzte, horien jarduera
dinamizatzen duen profesional-talde batek lagunduta.
Publiko Sozialeko KoLaboratorioan hiriko gizarte-ehunarekin lotura ezberdinak dituzten hainbat
lagun aurkitu ditugu –bakoitza bere esperientzia, behar eta itxaropenetatik abiatuta–, bertan
Udalaren eta gizarte-erakundeen arteko lankidetza arautu eta sendotzeko testuinguru egokienaz
hausnartzeko asmoz.
Honako gai hauen inguruan lan egin dugu:
 Diru-laguntzak eskatu eta emateko prozedura.
 Udalaren lokalen eta espazio publikoen lagapena gizarte-entitateei.
 Harreman-eredu publiko eta sozialarekin lotutako bestelako alderdiak, hitzarmenak eta
horien moduko ekimenak bultzatze aldera.
Gai giltzarri horiek lantzean, abiapuntutzat hartzen ditugu parte-hartzaileen esperientzia, haien
jarduerei lotutako beharrak, Herritarren Partaidetzako Alorrarekin partekatutako helburuak eta
beste lurralde batzuetan egindako antzeko esperientziak, betiere Udalaren eta herritarren artean
harreman-esparru eraginkorragoa eta sendoagoa eraiki eta, horrela gizarte-erronkei erantzun ahal
izateko.
Udalak bereganatutako konpromisoen artean, KoLaboratorio honetako emaitzak aztertu eta
kontuan hartuko dira Udalaren Herritarren Partaidetzako erregelamendu berria eta bestelako
berariazko ordenantzak idazteko egingo den prozesu partizipatiboan.
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‘Lankidetza Publiko-Soziala’ izeneko KoLaboratorioan Asier Gallastegi aritu da dinamizaziolanetan.

Testuingurua
Erabakiren blogean prozesuaren lehenengo post gisa argitaratu zen testua berreskuratu dugu,
bertan, KoLaboratorio honetarako gonbidapenaren tonua eta proposamena kokatzen baitziren.
Ezinezkoa da denek kontakizun bat eta bakarrarekin bat etortzea gizarte-erakundeen eta
administrazio publikoaren arteko harremanari buruz aritzean. “Gizarte-erakunde” delakoetan
dagoen aniztasuna agerikoa da, eta hortaz, hor topa ditzakegu hala zerbitzua ematen duten eskuhartze sozialeko entitateak nola administrazio publikoarekin gatazkaren bat duten gizartemugimenduak.
Halaber, ezin dugu esan Udalek harreman mota bat eta bakarra proposatzen dutenik. Talde
politikoek haien aztarnak uzten dituzte agintaldi bakoitzean.
Kontakizunean bizitzea egokitu zaigun tokiaren arabera modu ezberdinean eraiki dugu gure tokia
zein bestearena ulertzeko modua. Sarri gure esperientziak defentsa eta salaketaren aldean kokatu
gaitu. Mesfidantza izan da nagusi, elkarren artekoa, eta logikoa eta funtzionala ere badela esaten
ausartuko gara.
Gaur egun, eta mugarri sozial, politikoak eta ekonomikoak direla bide, banaketaren eta lubakien
arteko harreman hori gainditzen duten ekimen txikiak ditugu aurrean. Halako prozesuak
arrakastatsuak izango badira, elkarlanetik eta elkarren arteko diseinutik abiatu beharko dira
ezinbestean. Elkarri aintzat hartzea, elkarrekin bat etortzea, elkarri entzutea eta, zuhurtasunean
oinarrituz, elkarrekin lan egitea; hori da gure erronka.
Orobat, atsegin handiz ekartzen dugu gogora gure bailara eta udalerri askotan mantendu egin dela
denona den hori zaintzeko zaletasuna, hots, auzolana. Agian etorkizunari begiratzearen alderdi
batek badu loturarik gure historian erabilitako hitzarmen eta estrategiak gogora ekartzearekin.
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Prozesua eta emaitzak
Atal honetan, prozesua bera eta topaketa guztietan jasotako informazioa laburbildu nahi dugu.
Testu honek txostena ixteko hausnarketa sortzen lagunduko digu.

Hiru topaketa eta hiru foku
01. saioa. 2018ko otsailaren 8a
Lehenengo saioan, kolektibo soziokulturalak, aniztasun funtzionalarekin eta aniztasun
kulturalarekin lotutako erakundeak, profesionalak, adineko pertsonak eta administrazioarekin
lotutako teknikariak ordezkatzen dituzten 39 pertsona deitu genituen guztira. Saioaren hasieran,
bertan jorratuko ziren gaien errepaso laburra egin zen. Ondoren, zenbait dinamika abiatu ziren
parte hartzaileak haien artean hobeto ezagutu zitezen, hala bakoitzaren jatorriaz nola sektoreaz
bezainbatean. Era berean, lehen hurbilketa bat egin zen KoLaboratorioaren honako eduki giltzarri
hauei dagokienez: espazioen lagapena, diru-laguntzak, hitzarmenak eta entitate edo elkarteek
administrazioarekin duten konfrontazio- edo asebetetze-mailaren balorazio subjektiboa. Bigarren
atalak ardatz izan zituen bertaratuen arteko harremanak, komunikazioa eta elkarri entzutea.
Dinamika horretan esperientzia positiboak eta negatiboak partekatu zituzten bertaratuek, baita
ikaskuntzak ere, administrazioarekiko harremanari dagokionez. Azkenik, publikoa eta soziala
denaren arteko harreman ona sustatzeko gakoak zehaztu ziren.
02. saioa. 2018ko otsailaren 17a
KoLaboratorioren “Lankidetza Publiko Sozialaren” bigarren saioa otsailaren 17an, larunbatean,
egin zen Redin y Cruzat Jauregian, eta hogei pertsona baino gehiago bertaratu ziren. Saioa argi
eta garbi bereizitako bi zatitan egituratu zen. Lehenengoan, bertaratuek ─hiriko ehun sozialeko
erakundeetako ordezkariak gehienak─ elkarrizketa zuzena mantendu zuten udal teknikariekin.
Horrela, eztabaidarako, elkarrizketarako eta premiak, eskaerak eta asebetetzeak ezagutzeko
esparru aberats bat sortu zen. Bigarren blokean, parte-hartzaileak hiru taldetan banatu ziren eta
publikoa eta soziala denaren arteko lankidetzaren funtsezko gai hauek jorratu zituzten:
espazioen lagapen egokirako oinarriak eta premisak, eta diru-laguntzak.
03. saioa. 2018ko martxoaren 1a
Hogei pertsona baino gehiago, emakumeak gehienak, elkartu ziren KoLaboratorioren Lankidetza
Publiko Sozialaren hirugarren eta azken saioan, martxoaren 1ean, ostegunean, Zentro Elkarlaneko
Gunearen areto nagusian. Izaera bisual eta erreflexiboko lehen dinamika baten ondoren, lehen bi
lan-saioetatik ateratako ideia nagusiak irakurri ziren. Gero, bertaratuak bi taldetan banatu ziren.
Lehenengoan diru-laguntzak jorratu ziren eta bigarrenean, berriz, espazio publikoen lagapena.
Eztabaida-gune bakoitzeko proposamenak lau kategoria handitan banatu ziren: zaindu egin behar
duguna, ezinbestekoa ez dena edo alde batera utzi behar duguna, argitu egin behar dena eta,
azkenik, probatu litekeena. Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko teknikari
Floren Luqui jaunak eman zion amaiera KoLaboratorioari, eta Herritarren Partaidetzarako
etorkizuneko Erregelamenduan jasotako hausnarketen eta proposamenen inpaktua xehakatu
zituen. Horrez gain, egutegiari eta hura abian jartzeari buruzko ideia batzuk aipatu zituen.

Prozesuko ideien laburpena
Hiru saio hauetan zehar, eta planteatutako dinamika bakoitzaren emaitza gisa, zenbait gako eta
ideia eraiki ditugu modu partaidetuan. Diseinuan, prozesuan eragitea zen helburua; konfiantza
eraikitzea, gure esperientziak eta edukiak partekatzeko baimena ematea; alderdi orokorretatik
zehatzetara igarotzen saiatuz, proposamen zehatzak eginez, pertsonen eta erakundeen
esperientziak abiapuntutzat hartuta.
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Saio batean egindako lanak hurrengoaren lana elikatzen zuen. Kasu batzuetan, aurrerapensentsaziorik gabe errepikatzen diren ideiak daude, eta beste batzuetan, berriz, argitzen eta
zehazten joan gara pixkanaka. Ideia batzuk prozesuaren hasieran bakarrik sortu dira, elkarrizketak
irekitzean eta gure lehen hurbilketa partzialetik irteteko guneak ahalbidetzean.
Aurrera egiten ez dutela diruditen ideiei dagokienez, hausnarketa egin dezakegu. Diseinuaren zati
bat zalantzan jar dezaketen argudioak egon daitezke, prozesu osoan zehar parte hartu ez zuten
pertsonen ekarpenen bat, eztabaidarako leku gehiago ematen ez zuten analisi garbiak eta,
beharbada, baita agerleku berriak edo desberdinak eraikitzen egotearen sentsazioa ere, horiek
deskribatu eta are gehiago zehaztu ahal izateko.
Jarraian, prozesuan zehar jaso eta itzuli zen modu berean partekatuko dugu eduki hori.

01. taula. Deitutako pertsonen mapa
Espazio honek deitutako pertsonen aniztasunari dagokionez, eta lehen saioan egindako
posizionamendu-jarduera bati esker, honako irudi hau lortu dugu:
Parte-hartzaileen lurralde-jatorria: Aretoan, hiriko ia auzo guztiak barne hartzen zituzten
pertsonez osaturiko mapa bat irudikatu zen. Hirigune historikoan egoitza duten pertsonen eta
erakundeen kantitate handia oso deigarria iruditu zitzaigun. Egoitzen kokalekuaren eta horiek
kokatuta dauden auzoarekiko duten loturaren inguruko hausnarketa egin genuen.
Sektorearen edo gaiaren araberako banaketa: Ordezkatzen zuten erakundearen jarduerasektorearen arabera multzokatzeko eskaeraren aurrean, emaitzek sektore soziokulturalaren
ordezkaritza handia islatu zuten, baita beste kolektibo batzuena ere, instituzionalarena eta
aniztasun funtzionalarena, besteak beste.
Erakundearekiko lotura. Espazioen lagapena: Parte-hartzaileak aretoan zehar banatu ziren,
beren erakundeak edo elkarteak Udalak lagatako esparruren bat ote zuen jasotzen zuen galderari
erantzun ondoren. Lantokiaren bi muturretan ─baiezko eta ezezko erantzunen arabera banatutako
guneak─, pertsonen antzeko kopuruak kokatu ziren. Tarteko posizioak ere izan ziren, aldi baterako
lagapenen irudikapenak, adibidez. Dinamika horretan, Plazara! kudeaketa komunitarioko zentroko
kideek argibideak eman zizkieten lokal baten bilaketa-prozesuan zeuden elkarteei Redin eta
Cruzatarren eraikinean bertan egindako prozesuaren eta espazio-lagapenen inguruan. Era berean,
administrazio-prozedura horrekin lotutako esperientziak jakinarazteko aukera izan zen.
Erakundearekiko lotura. Diru-laguntzak: Ordezkatutako erakundeak edo elkarteak 2017. urtean
zehar diru-laguntzaren bat jaso ote zuen galderaren aurrean, bertaratuen artean harridura handia
sortu zuen ia erdiak “ez” muturrean kokatu izanak. Une horretan, gaur egun eskaintzen diren dirulaguntza moten, horiek jasoz gero eragindako autonomia-galeraren, informaziorik ezaren eta,
funtsean, deialdiak duen izaera zurrunaren inguruko testigantzen txanda bat ireki zen, azken
horren eraginez, artearekin eta aniztasun funtzionalarekin lotuta lan egiten duen erakunde batek
ezin baitu bigarren sektoreko erakundeekin harremanetan jarri, baina bai lehenengoarekin.
Erakundearekiko lotura. Hitzarmenak: Aurreikusten zen moduan, oso parte-hartzaile gutxik
erantzun zioten baietz hurrengo galderari, hau da, beren erakundeak Udalarekin hitzarmenmotaren bat sinatuta zuen jasotzen zuen galderari. Pertsona horien artean, batzuek argitu zuten
harreman-marko hori aldi baterako zela, eta ekitaldi edo data zehatzei lotuta zegoela. Galdera
horren harira, erdibideko lankidetza-guneen gaia jorratu zen, diru-laguntzaren eta hitzarmenaren
artekoak. Era berean, eztabaidatu zen publikoaren eta sozialaren arteko harremanean dauden
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baldintzatzaile politiko, ekonomiko eta instituzionalen inguruan, eta mapa administratiboan dauden
solaskide teknikoen inguruko ezjakintasun, aldaketa edo lekualdatzearen inguruan.
Erakundearekiko lotura. Balorazioa: Hurrengo galderak ñabardura argi eta garbi subjektiboa
izan zuen eta, 0 eta 10 bitarteko eskala batean, pertsona bakoitzak zegokion lekuan jarri behar
zuen, beren erakundeak edo elkarteak administrazioarekin zuen konfrontazio- edo asetze-maila
kontuan hartuta. Bertaratutako askok 5aren eta 6aren artean kokatu zuten haien burua, eta
batzuek adierazi zuten Udalarekiko harremana positiboa edota adeitsua zela, ñabardura batzuk
gorabehera. Kritikoenek publikoaren eta sozialaren arteko etengabeko “tirabirak” aipatu zituzten,
eta areago, ia harreman eza. Iruzkin batzuk entzute instituzionalik ezaren eta ehun sozialaren eta
administratiboaren jarduketa-logika desberdinen ingurukoak izan ziren.

02. taula. Harreman publiko-sozial on bat izateko gakoak
Gure esperientzia positiboen eta negatiboen sistematizazioan oinarrituz.
Prozesu parte-hartzaileen jasangarritasuna eta ekimen soziala babestea eta indartzea.
 Partaidetzaren aberastasuna eta horiek sustatzen dituzten erakundeak baloratzea, eta
horiek mantenduko dituzten arauetan eta ekintzetan pentsatzea. Modu altruistan eta
auzolanean lan egiten dugun erakundeak eta pertsonak gara. Oso garrantzitsua da, klase
politikoaren aldetik, eskaera soziokulturalak entzuteko, babesteko eta horietan laguntzeko
sentsibilitatea izatea.
 Erabilera kolektiboko baliabideak erraztea, erabilera pribatuagoko baliabideen aurrean.
 Garrantzitsua da legegintzaldietan zehar jarraitutasuna izatea. Sintonia ideologikoak
lankidetzan laguntzen du. Lan teknikoak pisua izan dezala eta irizpide politikoekiko
horrenbesteko mendekotasuna izan ez dezala. Epe luzerako prozesuak ahalbidetzea.
 Helburu eta erronka komunen inguruan lankidetza-eremuak sortzea. “Eskatu eta eman”
trukera igarotzea. Itxaropena/frustrazioa dikotomiatik irtetea eta tarteko elkarrizketaeremuak bilatzea. Aukera eta lankidetza-proiektu berriak eraikitzea.
 Proiektuen eta administrazioaren arteko beste harreman-mota bat sustatzea, garatzen
dugun lanaren inguruko benetako feedback-eremu gehiago izango dituena. Kudeatzen
ikasteko prozesu partekatua. Udaletik interesa ager dadila, eta ez emandako diru-laguntzen
inguruan bakarrik. Egin eta lortu denarekiko interes handiagoa agertzea nahiko genuke.
 Denbora gehiago eman behar diegu prozesu parte-hartzaileei. Horiek amaierara arte
zaintzea eta zer nolako ondorioak izan dituzten jakinaraztea. Horien erabilgarritasuna
ezagutzeak sinesgarritasuna ematen die.
 Hitzarmenei dagokienez, oso garrantzitsutzat jotzen dugu irizpideetan ibilbideak, zerbitzumota, esku hartzeko ardatzak, publiko onuraduna... baloratzea.
Diru-laguntzei dagokienez
 Administrazio-kudeaketa sinplifikatu behar dugu proiektuak justifikatu eta diru-laguntzak
lortu ahal izateko.
 Elkarteen zeharkakotasuna aintzat hartzea.
 Oso garrantzitsua da deialdiak urteko lehen hiruhilekoan ebaztea.
 Oso garrantzitsutzat jotzen dugu hautaketa-irizpideak hobetzea. Ez dadila diskriminaziozalantzarik geratu erakunde batzuen eta beste batzuen artean.
 Hobetzeko tartea dago deialdien jakinarazpenari, irizpideei eta abarrei dagokienez.
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Udalaren eta herritarren arteko harremana.
 Oso garrantzitsua da Eremuarekin harreman egokia izatea. Bilerak eta elkarrizketak
jariakorrak izan daitezen laguntzea. Konfiantzazko harremana finkatzea.
 Oso zurruna eta estankoa den zerbaiten gisa bizitzen dugu administrazioa. Malgutasuna
eskatzen dugu.
 Erakundeak nahiz elkarte-mugimenduak dituen mugak eta aukerak ezagutzea eta
aitortzea, eta horiek kontuan hartuta lan egitea. Erakundeen mugitzeko mugak ezagutu
behar ditugu eta, batzuetan, pazientzia izan behar dugu administrazioaren erritmoekin.
 Herritarrekiko irisgarriagoa izango den administrazio bat behar dugu.
 Ateak ireki diezazkizuketen pertsonak ezagutzea funtsezko estrategia bihur daiteke.
Udalaren eta bertako teknikarien (eremu bakoitzekoak) organigrama ezagutzea.
Erreferentziazko teknikariak izatea.
 Oso garrantzitsua da guneak, auzoak, taldeak eta abar gehiago zapaldu ahal izan ditzatela,
errealitatea hobeto ezagutzeko.
Herritarren ekimena sendotzea
 Zure proiektua garbi izateak elkarrizketetan laguntzen du. Behar duzun premiaren ideia
garbi batekin joatea. Zure elkartearentzat lortu beharreko helburuetan setatsua izatea.
 Oso garrantzitsutzat jotzen dugu kritikoa izan daitekeen harreman bat mantentzea, aurrez
aurrekoa eta babestekoa izan gabe, eragin beharrik izan gabe.

03. taula. Harreman horren mugak eta gaitasunak udal-errealitatetik
“Erakundeak nahiz elkarte-mugimenduak dituen mugak eta aukerak ezagutzea eta aitortzea, eta
horiek kontuan hartuta lan egitea. Erakundeen mugitzeko mugak ezagutu behar ditugu eta,
batzuetan, pazientzia izan behar dugu administrazioaren erritmoekin”. Hori izan zen lehen
laneguneko ondorioetako bat. Agerleku hori ezagutzeko berariazko eskaera bat egon zen eta,
premia horretan oinarrituz, bigarren topaketa birdiseinatu zen.
Alorreko profil teknikoko eta politikoko ordezkarien eta herritarren arteko elkarrizketa zuzeneko
esparru batean, mugarri eta potentzial gisa ordenatu ditugun zenbait ideia berreskuratu ditugu.
Honako hauek dira ondorio nagusiak:
Erakundeek soziala denarekiko harremanetan dituzten mugak
 Berdintasun administratiboaren eta objektibotasun teknikoaren printzipioak.
 Publikoa ─protagonismo politikoarekin─ eta soziala denaren arteko harreman-ereduen
“herentziak”.
 Eremu eta departamentu zehaztugabeen edo absenteen arteko eskumenak (udal
esparruen lagapenei egiten zaie erreferentzia, besteak beste).
 Teknikariek jarduketa politiko batzuekiko duten menpekotasuna.
 Esparru arautzaile baten existentzia (ordenantzak, adibidez).
 Lan-karga, batzuetan handitu egiten baita administrazioan eta esparru sozialean erabiltzen
diren hizkuntza desberdinen eraginez, eta horrek atzeratu egiten ditu prozesuak, izapideak
eta kudeaketak.
 Esparru arautzaile hutsa, ez eraginkorra edo zaharkitua.
 Konplexutasun instituzionalak berak lankidetza eta zeharkakotasuna oztopatzen ditu.
 Lana administrazio-burbuila baten barnean garatzea.
 Partaidetza Eremuari berari dagozkion zailtasunak: berritasuna, egiturarik eza, lanerako
lekurik eza eta abar.
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Herritarren partaidetzari dagokionez, harremana oztopatzen duten sozialeko ohitura edo
ahots batzuen existentzia.
Era berean, momentura arte harreman txikia izan duten edo harremanik izan ez duten
plano sozial desberdinak artikulatzeko zailtasun teknikoa.
Aldaketak egiteko zailtasun arauemaileak eta legegileak, eta, martxan jarri ondoren,
horiekiko erresistentziak.

Erakundeek soziala denarekiko beren harremanetan dituzten gaitasunak
 Ulermenerako aldez aurretiko jarrera bat dago: irisgarritasuna, entzunaldia, sentsibilitatea.
 Eraikuntza- eta lankidetza-eremu kolektibo baten aldeko apustua egiten da, betiere
erakunde sozialen autonomia errespetatuz.
 Modu positiboan baloratzen dira udal teknikariak, eta horien inplikazioa eta gogoak
azpimarratzen dira.
 Elkarteek bereganatutako esperientzia erabiltzen da emaitza hobeak lortzeko.
 Gizarte-ehunetik hautemandako premiak esparru instituzionalera eramaten dira horiek
ebatzi ahal izateko (hitzarmenen jarraipen-gabezien kasuan, adibidez).
 Lan egiten jarraitzen laguntzen duten emaitzak, aurrerapenak eta mugarriak ikusten dira.
 Administrazioak izapideak errazten saiatzeko borondatea du.
 Proiektuak sendotu nahi dira, izaeraz, barneratzaileagoak eta dinamikoagoak izan
daitezen.
 Emaitza onak izan dituzten eta gizartearen babesa edo onespena izan duten udal
esparruko beste esperientzia eta jarduketa batzuetatik ikasteko aukera baloratu da.
 Dirudienez, nolabaiteko adostasuna dago bezeroekiko harreman-eredu itxiak apurtzen
saiatzeko.
 Harreman-esparruak birpentsatzeko eta politikoa, teknikoa eta soziala dena (berriz)
definitzeko aukera.
 Egindako lanaren ondoren, Partaidetza Eremuak jarduketa-esparru metodologiko eta
kontzeptual zehaztua du, baita programak aurrera eramateko erremintak ere.

04. taula. Eszenatokien eraikuntza
Harreman horren errealitate dinamikoa azaldu edo, hobe esanda, sendotu nahi izan genuen.
Harreman horretan dugun lekuaren arabera, eszenatokiek antza gehiago izango dute
ikuskapenarekin, gatazka irekiarekin, lankidetzarekin. Harreman horretan ezinbestekoa da
herritarrek (antolatuta edo antolatu gabe) eta administrazio publikoak betetzen dugun lekua.
Beharrezkoak gara? Nor da buru? Nor dago noren zerbitzura? Helburu berdinak ditugu?
Bateragarriak dira elkarren artean?... Guretzat garrantzi bera dute baliabide materialek errealitate
horren eraikuntzan betetzen duten lekua jasotzen duen ikuspegiak eta gure jardueraren helburuek.
ERREKURTSOAK
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05. taula. Prototipoak; diru-laguntzak, espazioen lagapena eta harreman publikosoziala
Bertaratuak hiru lantaldetan banatzen dira. Horietako bakoitzak publikoa eta soziala denaren
arteko lankidetzaren funtsezko gai hauek jorratzen ditu: harreman egokia izateko oinarriak eta
premisak, espazioen lagapena eta, hirugarrenik, diru-laguntzak. Jarduera honekin, esparru
bakoitzeko eszenatokirik onenak zehaztu nahi ditugu.
Jarraian, lantalde horietako bakoitzaren ondorioak eta akordioak jasotzen dira:
Publikoa eta soziala denaren arteko harremanerako gakoak
 Irudi legalak sortzea, elkartea alde batera utzita.
 Administrazio-izapideen sinplifikazioa.
 Baliabide teknikoak eta Udaleko eremu, departamentu eta zerbitzuak ezagutzea.
 Baliabide material publikoak mapatzea, kuantifikatzea eta ebaluatzea.
 Hitzarmen, diru-laguntza eta abarretarako formula ez lehiakorrak ezartzea.
 Herri- edo auzo-ekimenak legitimatzeko formulak bilatzea.
 Esparru legegilearen malgutasun handiagoa.
Espazioen lagapena
 Dauden espazioak ezagutzea: horien funtsezko ezaugarriak barne hartuko dituen errolda
bat egitea.
 Espazioen, erabileren eta programatutako jardueren arteko egokitzapena.
 Elkarte bakoitzak bere premien inguruko hausnarketa egin eta eska ditzakeen
baliabideekin egokitzapen bat egitea.
 Araudia dauden espazioetara arautzea.
 Sarean lan egitea, lankidetzan oinarrituz.
 Espazioak banatu behar izanez gero, horiek helburuen edo
 jarduerak duen izaeraren arabera lehenestea.
Diru-laguntzak
 Hitzarmenak eta kontratazioak diru-laguntzen kontrakoak izan daitezkeen jasotzen duen
ideiari buruzko hausnarketa egitea.
 Erabilera publikoko jarduerei lehentasuna ematea.
 Zerga-betebeharrak betetzea.
 Diru-laguntzaren oinarrietan ideiak edo programak txertatzeko ideiarekin amaitzea.
 Helburu sozial nabarmena izatea (“Udalak ezin du Cofidis izan”).
 Jasangarritasun, berdintasun eta abarren arloko irizpideak txertatzea.
 Helburuetan inpaktuaren adierazleak gaineratzea.
 Sareak eta proiektu partekatuak sustatzea.
 Pertsonari lekuari baino garrantzi gehiago ematea.
 Denborekin eta datekin konpromiso instituzional bat lortzea.
 Birbanaketa konpentsatzailerako bideak ezartzea.
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06. taula. Jarrerak eta gakoak. Hitzak berrasmatzen
Aurreko saioetako edukiekin edo sentsazioekin konektatzeko helburuarekin, erraztaileak hainbat
argazki jartzen ditu lurrean sakabanatuta eta, gehiegi pentsatu gabe, KoLaboratorion izan duten
esperientziarekin lotutako irudi bat aukera dezatela eskatzen die parte-hartzaileei. Gero, eta
bertaratuak bikoteka banatuta, aurrez aukeratutako argazkien bi kontzeptuak edo ideiak barne
hartzen edo gurutzatzen dituzten bi hitz berri asmatu behar dituzte. Kontzeptu berri hori beste orri
batean idatziko dute, gainerako pertsonekin partekatu beharreko definizio batekin batera. Horrela,
mota honetako terminoak sortzen dira:
 VALENCÍA; ausardia (“valentía”) eta esperientzia (“experiencia”) terminoetatik eratorritako
beldurrik gabeko esperimentazioa.
 REDARCIÓN; sarean jarduteari (“acción en red”) erreferentzia egiten dion aditza.
 COLABODINA; erakunde sozialen eta Udalaren arteko lankidetza dinamikoari
(“colaboración dinámica”) egiten dio erreferentzia.
 CAMIBLERO; jolas-taularen barnean ibiltzea (“caminar” eta “tablero” hitzen arteko
konbinazioa).
 TRASNFORVOZ, TRAJAMENTO, FUNDAMOR, FALÑAEPREN, ACRECERTAR,
BRODAR, LEGAPRO, PALABROTAR...
Instagrameko esteka honetan, bideo labur bat partekatu dugu:1

07. taula. Aldaketaren kudeaketan eman beharreko urratsak
Marraztutako eszenatokietara iristeko urratsak zehaztu nahi ditugu. Horretarako, “Aldaketaren lau
logelak” izeneko Janssenen ereduan oinarritutako lan-eskema bat proposatzen dugu, eta hainbat
galdera eskaintzen ditugu hausnarketa hori egin ahal izateko.
ZAINDU

PROBATU

Dagoeneko egiten ari garela eta mantentzea
komeni dela ikusi duguna. Aurreratu dena aitortzea.

Argi dugu dagoeneko, eta garrantzitsua dirudi
aurrera egiteak. Gako berri horiekin
esperimentatzen hasi behar dugu.

UTZI

ARGITU

Orain arte egin ditugun, baina dagoeneko uneari
erantzuten ez dioten eta alde batera utzi behar
ditugun gauzak, zerbait berria egiten hasi ahal
izateko.

Oraindik ulertzen ez ditugun ideiak edo
proposamenak. Interesgarriak dirudite, baina
denbora eta espazio gehiago behar dugu, jardun
aurretik, horiek behar bezala ulertzeko.

1
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DIRU-LAGUNTZEN esparruan eman beharreko urratsak










Zein proposamen bururatzen zaizkizue diru-laguntzak aurkezteko prozesuak
sinplifikatzeko?
Zein izango lirateke diru-laguntzak esleitzeko orduan lehenetsi beharreko irizpideak? Zuen
ustez, eta irudi juridikoa alde batera utzita, zer esan nahi du “erabilgarritasun publiko”
kontzeptuak?
Ezagutzen duzue diru-laguntzak esleitzeko beste ereduren bat?
Nola hautemango genuke zeharkakotasuna diru-laguntzen kapitulu honetan? Sareko lan
gisa?...
Nola gaindi dezakegu harreman soilik ekonomikoa? Zein izan daitezke jarraipenerako,
kontrasterako, esperientzian oinarritutako ikaskuntzarako, proiektuen gurutzatze
sinergikorako espazioak? Topaketa indibidualizatuagoak? Kolektiboak?
Nola lor dezakegu gure proiektuak emaitzak neurtzeko gako bihur daitezela?
Ezagutzen ditugu denbora bizkortzen duten eta/edo urteko azken hiruhilekoan ebazpenen
zailtasun erantsia saihesten duten beste ekimen batzuk?
Zer lortu nahi dugu?

Eztabaida funtsezko bi ideiatan oinarritzen da. Lehenengoak erabateko adostasuna du eta partehartzaileek txalotu egiten dute: “jardunbide egokien” elkarte arteko topaketak dira eta, horietan,
diru-laguntzekin lotutako elkarteen esperientziak azaltzen eta baloratzen dira. Bigarren ideia
kolektibo zehatzen eta deialdia egin duen erakundearen arteko topaguneak sustatzea da.
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ZAINDU
Balorazio-irizpideak oinarrietan mantendu eta
argi eta garbi adieraz daitezela.
Argitaratu eta berehala, deialdien oinarriak
azaltzeko bilerak egiten jarraitzea.

PROBATU
Gardentasun handiagoa ebazpenetan:
proiektuen puntuazioak argitaratzea.
Esparru horretako jardunbide egokien topaketak
egitea, ikaskuntza kolektibo gisa.
Sariak edo pizgarriak.
Izapidetze-prozesua gidatua izaten lagunduko
duen leiho bakar bat ezartzea.
Diruz lagun daitezkeen gastuak deialdi
guztietan berdinak izan daitezela. Interesgarria
izango litzateke horien ehuneko bat inbertsio
arloan gehitzea.
Aholkularitza eta diru-laguntzen gaikuntza
handitzea.
Erregistro elektronikoa.
Urteko lehen hiruhilekoan deialdien egutegi bat
finkatzea eta hura bigarren hiruhilekoa amaitu
aurretik ebaztea, zenbateko osoaren % 100 edo
% 75 ordainduz.

UTZI
Irizpide-aldaketak, diru-laguntzaren deialdia
dagoeneko abian dagoenean.

ARGITU
Aurkeztutako proiektua diru-laguntza ebazteko
egunean bertan gauzatzen hasi ahal izatea.

ESPAZIOEN lagapenean eman beharreko urratsak












Zein izan beharko luke eskaera-bideak eta espazio horietara sartzeko bideak?
Zeintzuk izan beharko lukete esleipenerako irizpideak?
Zein dira lagapen horiek erabakitzen diren organoa eta espazioa?
Zenbat iraun beharko lukete lagapen-kontratuek? Proiektuek duten egonkortasunaren eta
baliabide hori eskuratu ahal izateko aukera-berdintasunaren arteko oreka
Espazio horien erabilera pribatua bakarrik izan liteke? Sarbide irekiagoa eta partekatuagoa
lor liteke?
Nola ikus dezakegu laga diren eta laga daitezkeen higiezin publikoen unean uneko
egoera? Nola irudikatzen dugu baliabideen mapa hori? Nola eguneratzen da mapa hori?
Nolakoa da espazio horien kogestioa? Zer nolako gastuen banaketa egiten da une
hauetan? Zer mantenduko zenukete? Zer aldatuko zenukete?
Zertarako behar dut espazioa eta nolakoa izango da?
Pertsona fisiko batek egin al ditzake proiektu kolektibo baterako proposamenak?
Nork esleitzen edo hartzen du erabakia?

Taldea osatzen duten pertsonen aniztasuna eta hiriko bizitzan aktibo eta nahastuta dauden
elkarteetako kideen inplikazioa direla eta, eztabaidan nolabaiteko tentsioa sortu zen partehartzaileen artean; izan ere, horietako askok buru-belarri defendatzen dituzte beren ikuspuntuak,
eta beren erakundeen jarrerak eta interesak defendatzen dituzte jorratu beharreko gaietan, batik
bat udal espazioen lagapenerako esleipen-irizpideei dagokienez.
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ZAINDU
PROBATU
Ireki eta/edo martxan jarri diren espazio parte- Beste kolektibo batzuekin batera lan egiteko gai
hartzaileak.
diren kolektibo sozialei lehentasuna ematea.
Irabazi-asmorik gabeko proiektuei.
Espazio eta lokal publikoen errolda eguneratzea
eta informazio hori modu telematikoan, web
bidez, informazio-leihatiletan eta buletinen
bitartez jorratzea.
Espazioak elkarren artean sareak ehuntzeko
erabiltzen dituzten erakundeak lehenestea.
Laguntza- eta aholkularitza-eginkizunak beteko
dituen aholkulari bat esleitzea elkarte bakoitzari.
Lokal batzuk esperimentaziorako eta
partaidetza sustatzeko erabiltzea: ehun
sozialeko “haztegiak”.
Honako aldagai hauek gaineratuko dituen
lokalen eta espazio publikoen errolda bat
egitea: 1) leku fisikoa, 2) azalera erabilgarria, 3)
tipologia, 4) estal litzakeen eskaerak, 4)
argazkiak, 5) irisgarritasuna, 6) zuzkidurak eta
7) egoera.
UTZI
Lokalak eta espazioak lagatzeko orduan,
irizpide lehiakorrak alde batera uztea.
Lagapen-irizpide desberdinak egongo dira alor
deitzailearen arabera; irizpideek lokalaren
tipologiari bakarrik erantzun behar diote.

ARGITU
Lagapenerako irizpide objektiboak.

HARREMAN PUBLIKO-SOZIALEAN eman beharreko urratsak











Zein izan daitezke premia berriak hautemateko eta erantzunak artikulatzeko
mekanismoak?
Nolakoa izango litzateke proposamenen harrera/igorpena? Eta esparruen eraikuntza eta
proiektuen lehenespena?
Diru-laguntzak gainditzen dituzten zein eredu ezagutzen ditugu? Hitzarmenak? Klausula
sozialak dituzten kontratuak?
Zein proposamen zehatz behar ditugu administrazioaren eta herritarren artean konfiantza
eraikitzen jarraitzeko? Zer nolako erronkek eta premiek laguntzen digute elkarrekin lan
egiten?
Ba al dago Berrikuntza Soziala eta Herritartasun Aktiboa sustatzeko beste moduren bat?
Sariak, ikerketa-bekak, jardunaldiak, esperientzien ikuskapena...?
Zein esparrutan ahalbidetuko lirateke “auzolan” jarduerak? (aseguruak, hitzarmenak...)
Espazioen eraikuntza kolektiboa?
Honako hauek dira parte-hartzaileek gehitutako galderak:
Diru-laguntzak lehenengoz eskatzen direla kudeaketarako hizketakide bakarrak.
Beti dira beharrezkoak eta garrantzitsuak diru-laguntzak?

Aurreko taldeek egindako hausnarketaren emaitza izanik, atal honetan sar litezkeela uste genuen
ekarpen batzuk berreskuratu ditugu.
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ZAINDU
Informazioaren transmisioa zaindu,
aholkularitza juridikoko zerbitzuaren ideia
aipatuz.

PROBATU
Martxan jartzen ari den errealitate bat dela
aipatuz, administrazioarekiko izapideak
modernizatzearen komenigarritasuna aipatu da,
prozesu telematikoen bitartez.

UTZI
“Administrazio-labirinto” batean parte
hartzearen edo garrantzi gehiegi ematearen
sentsazioa (“Herritar gehienei berdin zaie
departamentuen antolaketa”).

ARGITU
Irizpide eta interes publikoak zein diren.

“Harreman Publiko - Soziala” Txosten KoLaboratorioa

Ikaskuntzak eta proposamenak
Testuan zehar, topaketa honetan parte hartu duten pertsonek agertu dituzten eta udalaren eta
erakunde herritarren arteko koordinazio- eta lankidetza-prozesuen hobekuntzarako garrantzitsuak
izan daitezkeen gakoak berreskuratu ditugu. Atal honetan, ideia horiek berreskuratuko ditugu, lau
ataletan banatuta:
 Aldez aurretiko ideiak
 Diru-laguntzak
 Espazioen lagapena
 Harreman publiko soziala

Aldez aurretiko ideiak
Gako zehatzak berreskuratzen hasi aurretik, prozesuari buruzko ideia batzuk partekatu nahi
ditugu, hausnarketa honetarako baliagarriak izan daitezkeela uste baitugu:
 Prozesuen babesa. Udalerri askotan, Iruñean barne, prozesu hau udal kudeaketak,
alderdi politikoen arteko borrokek, salaketek, itxaropenek eta aldaketarako premiak,
pertsonen erreleboek eta legegintzaldi batek baino gehiagok eragindako lurrikarez betetako
lur baten gainean finkatutako oinarriekin garatu da kudeaketaren ikuspuntutik. Topaketa
horietan bereganatutako esperientzia oinarritzat hartuta, udala, alorra, haren dimentsio
politikoan eta teknikoan, eta herritarrak, esperientzia eta ibilbide politiko desberdinekin,
eredugarriak izan direla uste dugu, elkarren aintzatespen eta eraikuntza kolaboratibo baten
esperientzia esanguratsua eraiki baitute, “kosta ahala kosta”. Prozesu horren ikuspegi
ebaluatzaile batek beste udal- eta gizarte-proiektu batzuetara hedatzeko moduko gakoak
eman diezazkiguke.
 Prozesu bat beste aldaketa-prozesu baten barnean. Mota honetako proposamenek
denbora, elkarrizketarako espazioak, partaidetza, pertsona desberdinen inplikazioa eta
ardurak bereganatzeko gaitasuna duten pertsonak behar dituzte. Honako hauen inguruan
hitz egiten dizkiguten alderdiak ere partekatu ditugu topaketa hauetan:
◦ Gure erantzukizuna diren eginkizunetan oinarritu beharra. Batzuetan, gure helbururik
handizaleenak lortzeko funtsezkoak diren beste alor, profesional eta erakunde
batzuetara mugitzea gustatuko litzaiguke. Gure esperientziak esaten digu ezinbestekoa
dela, hasiera-hasieratik, gure esku dauden alderdiak mugitzen hastea. Aurrerapen
horiek partekatzea eta lan egiten jarraitzea.
◦ Azkar hunkitzeko premia horretan, batzuetan ahaztu egiten gara funtsezko zerbitzu eta
proiektu batzuen mantenurako eta funtzionamendurako ezinbestekoak izan diren
dinamika eta errutina batzuk errespetuz begiratzea. Izan ere, horiei errespetuz so
egitea da hobekuntzarako eta bilakaerarako hausnarketa bat egitera gonbidatzeko
lehen urratsa.
◦ Aldaketa horietan funtsezkoak diren pertsonak, eremuak eta funtzioak izatea.
Proiektuetan bakarrik aurrera egin nahi duten talde homogeneoak eta konpaktuak
osatzen baditugu, eta pertsona mesfidatiagoak edo azpimarratu nahi ditugun prozesu
horien funtsezko alderdien ardura duten pertsonak gonbidatzen ez baditugu, gatazkak
atzeratzea baino ez dugu lortuko.
◦ Gatazkak funtsezkoak dira proiektu hauetan. Horrela ulertu dugu KoLaboratorio
honetan. Momentura arte entzuteko gai izan garena entzuteko unea da. Aldaketaproposamenak hobetzeko funtsezko informazioa eman diezagukete.
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Diru-laguntzak
Udalaren eta hiriko gizarte-erakundeen artean eraikitako harremanari dagokionez, pertsona partehartzaileek honako ideia edo hobekuntzarako ibilgu hauek partekatzen dituzte:
 Irizpideen argitasuna eta zeharkako begiradaren gehikuntza. Oso garrantzitsua da
hautaketa-irizpideak argitzea. Ez dadila diskriminazio-zalantzarik geratu erakunde batzuen
eta beste batzuen artean. Balorazio-irizpideak oinarrietan mantendu eta argi eta garbi
adieraz daitezela. Elkarteen zeharkakotasuna aintzat hartzea. Lagapenerako,
erabilgarritasun publikoko jarduerei lehentasuna ematea, erakunde eta proiektu horiek
xede sozial nabarmena izan dezatela. Helburuetan inpaktuaren adierazleak gaineratzea.
 Hitzarmen, diru-laguntza eta abarretarako formula ez lehiakorrak ezartzea.
 Prozesua sinplifikatzea. Administrazio-kudeaketa sinplifikatu behar dugu proiektuak
justifikatu eta diru-laguntzak lortu ahal izateko. Izapidetze-prozesua gidatua izaten
lagunduko duen leiho bakar bat ezartzea. Erregistro elektronikoa.
 Zeharkakotasuna. Diruz lagun daitezkeen gastuak deialdi guztietan berdinak izan
daitezela. Interesgarria izango litzateke horien ehuneko bat inbertsio arloan gehitzea.
Sareak eta proiektu partekatuak sustatzea. Jasangarritasun, berdintasun eta abarren
arloko irizpideak txertatzea.
 Datak eta epeak. Oso garrantzitsua da deialdiak urteko lehen hiruhilekoan ebaztea. Urteko
lehen hiruhilekoan deialdien egutegi bat finkatzea eta hura bigarren hiruhilekoa amaitu
aurretik ebaztea, zenbateko osoaren % 100 edo % 75 ordainduz. Diru-laguntzaren
ebazpen-egun berean aurkeztutako proiektua gauzatzen hasi ahal izateko aukera argitzea.
 Komunikazioa hobetzea. Hobetzeko tartea dago deialdien jakinarazpenari, irizpideei eta
abarrei dagokienez. Gardentasun handiagoa ebazpenetan: proiektuen puntuazioak
argitaratzea. Argitaratu eta berehala, deialdien oinarriak azaltzeko bilerak egiten jarraitzea.
 Jarraipena eta laguntza. Esparru horretako jardunbide egokien topaketak egitea,
ikaskuntza kolektibo gisa. Sariak edo pizgarriak. Aholkularitza eta diru-laguntzen gaikuntza
handitzea. Proiektuen eta administrazioaren arteko beste harreman-mota bat sustatzea,
garatzen dugun lanaren inguruko benetako feedback-eremu gehiago izango dituena.
Kudeatzen ikasteko prozesu partekatua. Udaletik interesa ager dadila, eta ez emandako
diru-laguntzen inguruan bakarrik. Egin eta lortu denarekiko interes handiagoa agertzea
nahiko genuke.

Espazioen lagapena
Udalaren eta hiriko gizarte-erakundeen artean eraikitako harremanari dagokionez, pertsona partehartzaileek honako ideia edo hobekuntzarako ibilgu hauek partekatzen dituzte:
 Espazioen mapa. Espazio eta lokal publikoen errolda eguneratzea eta informazio hori
modu telematikoan, web bidez, informazio-leihatiletan eta buletinen bitartez jorratzea.
Dauden espazioak ezagutzea: horien funtsezko ezaugarriak barne hartuko dituen errolda
bat egitea. Honako aldagai hauek gaineratuko dituen lokalen eta espazio publikoen errolda
bat egitea: 1) leku fisikoa, 2) azalera erabilgarria, 3) tipologia, 4) estal litzakeen eskaerak,
4) argazkiak, 5) irisgarritasuna, 6) zuzkidurak eta 7) egoera.
 Lagapen horiek eguneratzea. Elkarte bakoitzak bere premien inguruko hausnarketa egin
eta eska ditzakeen baliabideekin egokitzapen bat egitea. Laguntza- eta aholkularitzaeginkizunak beteko dituen aholkulari bat esleitzea elkarte bakoitzari.
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Baliabide kolektiboak sustatzea. Beste pertsona eta erakunde batzuekin batera lan
egiteko gai diren kolektibo sozialei lehentasuna ematea. Sarean lan egitea, lankidetzan
oinarrituz. Espazioak elkarren artean sareak ehuntzeko erabiltzen dituzten erakundeak
lehenestea. Erabilera kolektiboko baliabideak erraztea, erabilera pribatuagoko baliabideen
aurrean.
Araudia ezagutzea, arloen arteko irizpideak bateratzea eta esparru berriko
komunikazioa. Lokalak eta espazioak lagatzeko orduan, irizpide lehiakorrak alde batera
uztea. Lagapenerako irizpide objektiboak eta eskaerari, iraunkortasunari eta lagapenen
amaierari dagozkion prozesuak argitzea.
Jarraitutasuna eta erakunde berrietara irekitzeko aukera. Hala behar duten lagapenei
egonkortasuna ematea, horiek hala behar duten beste erakunde batzuentzako lagapen
berriekin konbinatuz. Lokal batzuk esperimentaziorako eta partaidetza sustatzeko
erabiltzea: ehun sozialeko “haztegiak”.

Harreman publiko-sozialaren inguruan
KoLaboratorio honetara deituta sentitu diren pertsonak ez dira lan-eremu honetara ekarpenak
egiteko deituta sentitzen. Diru-laguntzen deialdia eta udal-espazio bat arautzeko eta/edo eskuratu
ahal izateko aukera lan egiteko proposamen zehatzak dira. Gonbidapen irekiago horrek
proposamen zehatzik gabekoa dirudi. Eraikitzen ari den lurralde bat da eta, beharbada, oraindik
kontzeptuen esparru honetan kokatzen ez ditugun esperientziak hartzen ditu barne.
Askotan, elkarrekin lankidetza- eta lan-harreman bat eraiki beharraren inguruan hitz egin dugu,
baina nolabaiteko akordiorik eza eta gatazkak egon daitezke. Legegintzaldi honetan, udalkudeaketan izan den alderdi politikoen aldaketak nolabaiteko aldaketa eragin du gizarteerakundeekin harremanetan jartzeko moduetan eta fondoetan. Batzuek aukera gisa bizitzen
dituzte proposamen horiek, beste batzuek mehatxu gisa eta beste batzuek, berriz, sakontasun eta
azkartasun handiagoa behar izaten dituzte. Edozein kasutan, babeserako eta zaintzarako premia
izaten dute.
Administrazio publikoak eta herritarrek helburuak partekatzen ditugu hein handi batean, eta oso
garrantzitsua da gure gaitasunetan, erantzukizunetan eta estrategietan elkarren osagarri gisa
ikustea. Pertsonek eta erakundeek ─udalek barne─ denbora, kongruentzia, proposamenen
benetako inpaktua, pazientzia, ulermena, informazioa, komunikazioa, elkartzeko espazioak,
ikuspegiak trukatzeko denbora... behar dituzte. Gatazketan, aurrera egiten ari den eta ikuspegi eta
ezagutza guztiak behar dituen harreman-eredu bat hobetzeko eta sakontzeko funtsezkoa izan
daitekeen informazioa entzuten dugu.
Topaketan zehar, garrantzitsutzat jotzen ditugun, alderdi zehatzetatik haratago doazen eta
harreman idealaren esparru bat marrazten duten gako batzuk agertu dira.
 Partaidetzaren aberastasuna eta horiek sustatzen dituzten erakundeak baloratzea,
eta horiek mantenduko dituzten arauetan eta ekintzetan pentsatzea. Modu altruistan
eta auzolanean lan egiten dugun erakundeak eta pertsonak gara. Oso garrantzitsua da,
klase politikoaren aldetik, eskaera soziokulturalak entzuteko, babesteko eta horietan
laguntzeko sentsibilitatea izatea.
 Jarraitutasuna. Garrantzitsua da legegintzaldietan zehar jarraitutasuna izatea. Lan
teknikoak pisua izan dezala eta irizpide politikoekiko horrenbesteko mendekotasuna izan
ez dezala. Epe luzerako prozesuak ahalbidetzea.
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Helburu eta erronka komunen inguruan lankidetza-eremuak sortzea. “Eskatu eta
eman” trukera igarotzea. Itxaropena/frustrazioa dikotomiatik irtetea eta tarteko elkarrizketaeremuak bilatzea. Ordezko aukerak eta lankidetza-proiektu berriak eraikitzea, proposamen
eta premia zehatzetan oinarrituz, eta beste lankidetza-bide batzuk hausnartuz.
Denbora gehiago eman behar diegu prozesu parte-hartzaileei. Horiek amaierara arte
zaintzea eta zer nolako ondorioak izan dituzten jakinaraztea. Horien erabilgarritasuna
ezagutzeak sinesgarritasuna ematen die.
Erantzukizun teknikoa duten arloen eta pertsonen mapa. “Administrazio-labirinto”
batean parte hartzearen edo garrantzi gehiegi ematearen sentsazioa (“Herritar gehienei
berdin zaie departamentuen antolaketa”). Baliabide teknikoak eta Udaleko eremu,
departamentu eta zerbitzuak ezagutzea. Zalantza bat izanez gero, nori galdetu
diezaiokedan jakitea. Erakundea eta hark barne hartzen dituen pertsonak irisgarriago
egitea. Ateak ireki diezazkizuketen pertsonak ezagutzea funtsezko estrategia bihur daiteke.
Udalaren eta bertako teknikarien (eremu bakoitzekoak) organigrama ezagutzea.
Erreferentziazko teknikariak izatea.
Baliabide material publikoak mapatzea, kuantifikatzea eta ebaluatzea. Batzuetan, dirulaguntzak jasotzen ditugu materiala erosteko, Udalak biltegi batean gordeta izan badezake
ere.
Herri- edo auzo-ekimenak legitimatzeko formulak bilatzea. Gailu baten eraikuntza
kolaboratiboa, ekipamendu bat hobetzeko auzolaneko lan-jardunaldi bat, San Juan su bat...
Erakunde zibiko gisa finkatzen gaituzten jarduerak dira. Oso garrantzitsua da horiek
legezko esparru babestu batean egin ahal izateko bideak aurkitzea.
Erakundetik kanpo irudi legalak sortzea. Herritarren partaidetzak elkarren bidez parte
hartzeko ohiko moduak gainditzen ditu. Hausnartu eta ibilguak gehiago ireki behar ditugu,
elkarren artean lotutako banakotasunen gizarte honetara egokitzeko.

Azkenik, azken hausnarketa bat egin behar dugu konfiantza eraikitzeko zirkulu bertutetsuen
eraikuntzari dagokionez. Gardentasun eta kontu-emateen arloko estrategiak garatzen ditugu,
horiek funtsezkoak baitira administrazioaren eta herritarren arteko harremana hobetzeko. Era
berean, konfiantza eta baterako erantzukizuna eraikitzeko helburua duten gakoak daudela uste
dugu. Gertutasunetik eta erabilgarritasunetik lan eginez. Argitasunez. Diru-laguntzak gainditzen
dituen babesean oinarrituz. Zirkuluak ixteko, ebaluatzeko eta esperientzietatik ikasteko beharrezko
denborarekin. Beste metodologia batzuetatik lan egitea, prozesuko emaitzak itzuliz,
aurrerapausoak emateko, premiak entzuteko, herritarren ekintzak ikusgai egiteko... konpromisoa
bereganatuz.
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Eranskinak
Prozesuko helburuen lorpen-maila bistaratzea
Proiektuaren hasieran zehaztu diren eta amaieran kontrastatu nahiko genituzkeen zenbait alderdi
berreskuratu ditugu. Helburuak oso argiak dira inpaktuen orientazioari eta horiek lehenesteari
dagokionez, baina ez horrenbeste zehaztapenari dagokionez, eta horrek ebaluazio objektiboa
galarazten du. Lan egiteko eta alderatzeko dokumentu baten gisa prestatu dugu taula hau.
Partaidetza zabala eta heterogeneoa prozesuan zehar;

1

2

3

4

1

2

3

4

oraindik mota honetako prozesuetan parte hartu ez duten pertsona 1
batzuk,

2

3

4

dagoeneko kokatuta dauden, baina udalarengandik urrun dauden
nodo zehatzak

1

2

3

4

auzo guztietako gizarte-mugimenduaren irudikapena.

1

2

3

4

15 pertsonen arteko partaidetza lortzea

1

2

3

4

Parte-hartzaileek espazio horien jarraitutasuna eska dezatela

1

2

3

4

Parte-hartzaileen artean errespetuzko eta entzunaldian oinarritutako klima 1
bat lortzea.

2

3

4

Arloaren lana ikusgai egitea eta pertsona horiek agente aktibo eta
kolaboratzaile gisa sendotzea

1

2

3

4

Iruñaldean dagoeneko abian diren jardunbide egokiak eta prozesuan
parte hartzen duten agente aktiboak are gehiago indartzea

1

2

3

4

Kritikarako eta ondoeza adierazteko baimena eta espazioa.

1

2

3

4

Prozesuan zehar ahots guztiak entzutea; zaharrenak eta duela gutxi
gaineratu direnak, hitz egiteko erraztasuna dutenak eta erraztasunik ez
dutenak, gizonak eta emakumeak...

1

2

3

4

Parte-hartzaileen aldetik, prozesuak arloan eta erregelamenduan modu
positiboan eragin duenaren ustea lortzea.

1

2

3

4

Espazio komunitarioen kudeaketan modu positiboan eragitea

1

2

3

4

Prozesu bat dugu, eta egindako lanari, pertsonei eta deitutako
esperientziei balioa ematen diegu

1

2

3

4

mugimendu sozial historikoa,
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Argazkiak
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Erreferentziako dokumentuak


Pla Buits. Bartzelonan erabiltzen ez diren lurrak dinamizatzea du helburu, erakunde
publikoek edo irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuek sustatutako interes publikoko
behin-behineko jardueren bitartez.



Espazioen erabilera lagatzeko zuzentaraua. Madrilgo Distrituetan, erabilera-baimenak edo
-lagapenak kudeatzeko irizpideak finkatzea, horiek erakunde herritarrei espazio bat
emateko helburua dutenean.



Espazio hiritarren sarea. Madrilen duela urte batzuetatik irekita dagoen elkarrizketa,
espazio sozial autokudeatuen artean partekatutako interesekin lotutako ideiei buruzkoa.



Lankidetza publiko sozialaren ordenantza (Prestatzen). Jarduerak planteatzeko eta
gauzatzeko orduan, ekimen soziala barne hartuko duen eta hari lekua emango dion
lankidetza publiko-sozialaren esparru bat ezartzea.



Espazioak trukatzeko sarea. Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala auzoetan espazio
fisiko/lokal bat duten partikularren eta eragile/kolektibo/enpresa/elkarteen artean
baliabideak eta espazioak partekatzeko proposamen bat.



Bherria topaketarako gune fisiko eta digital bat da. Edizio honetan, Tokiko Administrazioan
erantzukizun politikoa eta teknikoa duten eta beren ingurunean eragina izateko bitarteko
berriak bilatzen dituzten pertsonei bideratuta egongo da, partaidetza- eta lankidetzaestrategietan oinarrituz.
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