
 

 

 

        

   

  

 

 

 

 

KONTAKETA 

Herritarren Partaidetzako Foroa 
 
Izena: Herritarren Partaidetzako Foroa 
Data: 2018/05/31 
Hasiera-ordua: 
18:30 

Amaiera-ordua: 
21:00 

Iraupena, guztira: 90 minutu 
Tokia: Kondestablearen jauregia. 
 
 
Bertaratuak: 55 eta 60 lagun bitarte. 
Emakumeak: 30-35. 
Gizonak: 25 inguru. 
Bertaratuen adinak Helduak, 30-35 urte-tartetik beherako lagun 

gutxi. 
Kolektibo motak Iruñeko Udaleko teknikariak (Partaidetza, 

Berdintasuna, Kultura), politikari bat (Manuel 
Millera, Partaidetzako zinegotzi ordezkaria), 
eta beste entitateetako ordezkariak, honako 
esparru hauei lotuak: jarduera soziokulturalak, 
kultur aniztasuna, ekologia eta ingurumena, 
erretiratuak, etab. 
 

Gizarteko sektoreak Heterogeneotasuna 
 

 
Kontalariak Herritarren parte-hartzea dinamizatzeko 

zerbitzua. 
Bideratzaileak Floren Luqui, Partaidetzako Alorreko 

teknikaria. 
Partaidetza Alorreko teknikariak Alorreko teknikari guztiak egon dira (Ana 

Etxaleku, Oihana Gallo eta Elian Peña) baita 
zuzendaria ere (Ana Gil). 

 
 
 

Saioaren garapena 
Ongietorria, Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko zinegotzi 
ordezkari Manuel Milleraren eta Alorreko zuzendari Ana Gilen eskutik. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

        

   

  

 

 

 

 

Manuel Millera zinegotziak ongi etorri laburra egin die bertaratuei, 
haien presentzia eskertuz. 
Bere parte-hartzea amaitzeko, aditzera eman du zein den saioaren helburu orokorra: azken 
hilabeteetako Kolaboratorioen ondorioz sortutako material guztiaren funtsezko ezaugarrien berri 
ematea. 
Herritarren Partaidetzako Alorreko zuzendari Ana Gilek, bere aldetik, bertaratuei helarazi die 
zeinen egokia eta pozgarria den lankidetza publiko-sozialerako bideak –Kolaboratorioak kasu– 
urratu eta ezartzea, eta aditzera eman die, baita ere, Alorrak “zuen ahotsak entzuten jarraitu 
nahi duela”. 
 
Kolaboratorio bakoitzeko emaitza orokorren berri ematea, horietan parte hartu dutenen 
eskutik 
 
Herritarren Partaidetzako teknikari Floren Luquik hitza eman die Kolaboratorioetan parte hartu 
duten bost laguni (Kolaboratorio bakoitzeko banari) gainerakoei azaldu diezazkieten otsailetik 
geroztik bildu diren lantaldeen ondorio orokorrak. Azalpenak emateko, informazio-panel 
irudidunak erabili dituzte, saiorako berariaz prestatutakoak. 
 
Hona Kolaboratorioen eta hizlarien zerrenda: 

• Lankidetza publiko-soziala, Daniel Garcia (Ibili Elkartea) 

• Komunikazioa eta teknologia, Iker Beroiz (arloko profesionala). 

• Gizarte-ehunaren azterketa, Josetxo Loriente (TX Bizi) 

• Parte hartzeko guneak, Maria Jesús Pomar (ImPuls Health Promotion) 

• Ebaluazioa eta gardentasuna, Maria Ibarrolla (Nafarroako Soziologoen Elkargoa) 
 

  
 

Alorreko zuzendari Ana Gilen parte-hartzea, Kolaboratorioen emaitzek udal-esparruan 
izan duten eraginaz bezainbatean 
 
Gilek adierazi du Kolaboratorio bakoitzeko ondorioek zer nolako eragina izan duten, izaten ari 
diren eta izango duten Udalean, Herritarren Partaidetzako esparruan. Zentzu horretan, hainbat 
adibide aipatu ditu: Erabaki plataforma sendotzea, Herritarren Partaidetzako 
Erregelamenduaren idazketa eta prozesu partizipatiboak ebaluatzeko gida bat egitea. 
 
Edonola ere, Gilek aitortu du Partaidetzako Erregelamendurako aurreikusitako epeak ez direla 
betetzen ari, eta jada Kolaboratorioetan mahaigaineratu den behar bat ekarri du gogora: 
ordezkari politikoek azken hilabeteetan adostutako planteamenduen berri izateko beharra. 



 

 

 

        

   

  

 

 

 

 

Galde-eskeen txanda 
 

• Partaidetzako Alorreko teknikariek moderatuta, galde-eskeen txanda hasi da, Alorreko 
zuzendaritzari galderak eta bestelakoak egiteko. 

• Laburbilduz, parte-hartzeek honako alderdi hauek izan dituzte ardatz: 
 

• Partaidetzako Alorrari eskatu zaio gida bat eratzeko, interesa duten elkarteei laguntzeko 
proiektuak egin ditzaten. 

 

• Komunikazioaren eta hedapenaren arloan, hainbat lagunek aipatu dute tokiko 
komunikabideak (telebista, irratia, prentsa) erabiltzearen onura. 

 

• Komunikazioko Kolaboratorioari lotutako parte-hartzaileek apustu irmoa agertu dute 
Erabaki marka ezagun eta aintzat hartua bihurtzeko. 

• Hori sendotzeko, Bartzelonako Decidim eredutik aldentzeko beharra adierazi dute. 
 

• Zenbait parte-hartzek nolabaiteko egonezina edo ondoeza helarazi dute 
Erregelamendua egiteko epeak ez direlako betetzen ari; ohartarazi dute gerta 
daitekeela, eta arriskugarria dela, Kolaboratorietan garatutako lana benetako legezko 
eraginik ez izatea, eta hortaz, benetako eraldaketarik ez gertatzea elkarlanean eta 
lankidetza publiko-sozialean. 

 

• Zorionak eman dira Kolaboratorioen garapena dela eta. 
 

• Bertaratutako pertsona batek kritikatu du genero-ikuspegia ez dela aintzat hartu 
Foroaren alderdi jakin batzuetan. 

 

• Etorkizuneko Erregelamenduari buruz, zeina jada gauzatzen ari baita, Ana Gilek 
baiezkoa eman du galdetu zaionean ea Madrilen egindakoak oinarri juridikoak ezar 
ditzakeen eta hartara, eredu gisa baliatu Iruñekoarendako. Beste norbaitek galdetu du 
ea aurreikusita dagoen Erregelamenduak prozesu partizipatiboen izaera loteslea 
jasotzea, eta Alorreko zuzendariak adierazi du egindako apustuak konpromiso politikoak 
hartzearen alde egiten duela. 

 

• Erabaki plataformaren harira, kritika baten berri eman da, salatzen duena plataforma ez 
dela irisgarria ikusmen-desgaitasunen bat duten pertsonentzat.  

 

• Kontseiluen figura aipatu da, emakumeena bereziki; bertaratutako pertsona batek 
adierazi du hori indartu behar dela, eta galdetu ea Erregelamenduan bere etorkizunaren 
gaiari helduko zaion.Alorreko Ana Gilek baiezko erantzuna eman du. 

 

• Adinekoendako egoitza publikoak eraikitzea bultzatzen duen proposamenari 
dagokionez, Gilek erantzun du gai hori Herritarren Partaidetzako Alorreko eskumenetatik 
kanpo dagoela. 

 
 
 
 
 



 

 

 

        

   

  

 

 

 

 

Foroaren lehen zatiaren amaiera: laburpen-agiria eta 
balorazioak 
 
Kolaboratorioen garapenari buruzko laburpen-agiri bat modu ludikoan banatu ondoren, eta 
azalpen-bideo bat (ikus hemen) ikusi eta gero, bi balorazio-dinamika egin dira, foroaren lehen 
zatiari buru emate aldera. Lehenengo dinamikan, bertaratuei eskatu zaie baloratu ditzatela, 
diana batez lagunduta, Kolaboratorien inguruko lau alderdi: metodologia, dinamizazioa, edukiak 
eta antolaketa. 
Atxikitako irudian ikus daitekeen moduan, lau alderdien balorazioa, oro har, positiboa da –
aintzat hartu behar da ezen gometsa zenbat eta erdialderago egon, balorazioa orduan eta 
gogobetegarriagoa dela–. 
 

Antolaketari dagokionez, 4 eta 5 bitarteko puntuazioa eman dute iritzien % 70ek, batez besteko 
nota 3,76 delarik. 
 Kolaboratorioetako edukiek 3,85ko batez besteko nota lortu dute, gomets gehienak 4an (% 
41,1) edo 3an (% 29,4) jarri baitituzte. Hirugarrenik, Metodologiaren balorazioetan oso ehuneko 
antzekoak lortu dituzte 3koak, 4koak eta 5ekoak, eta hori horrela, lortutako batez besteko nota 
3,70 da. Azkenik, dinamizazioa da hobeki baloratu den alderdia, bostetik 4 puntuko batez 
besteko nota lortu baitu. Iritzia eman zutenen % 75ek baino gehiagok 4koa edo 5ekoa eman 
zion. Kolaboratorioen inguruko balorazioa helarazteko bigarren bide bat ere jarri da, ohiko 
hautetsontzi bat, non koloretako txartelak sartu baitira, iritziaren arabera: txartel gorriak iritzi 
ezkor edo kritikoen kasuan; horiak, erdibideko balorazioa emateko, eta berdeak, ohar positiboak 
transmititzeko. Hona jarraian jasotako balorazioak: 
 
 
 
 
 
   
Kopurua: 4 (% 23,5) Kopurua: 7 (% 41,2) Kopurua: 6 (% 35,3) 

1 Kolaboratorioak aldi eta toki 
berean egin dira. 

 

1 Benetan izan duten eraginaren 
gaineko zalantza. 

 

1 Eskerrik asko!! 

2 Ez duzue aintzat hartu 
entzumen urriko 
pertsonendako irisgarritasuna 
zeinu-hizkuntzako interprete 
baten eskutik edo azpitituluen 
bidez. 

 

2 Dinamizazioa denbora galtzea 
izan da. 
 Denbora oso preziatua da. 
 Gai batzuk puntu zehatzekin: 
1. bileran, eztabaida baino, 
ideien azalpena. 

 

2 Esperientzia polita, non parte 
hartu, ikasi eta elkar aritu. 
 
 

 

3 Oso antolaketa ona, eduki 
asko. 
 Baina zehaztasunik gabea, 
mami gutxi. 
 Laster arte. 

3 Saioak izugarri gustatu 
zitzaizkidan: hitz egin, ezagutu, 
birpentsatzea. 
 
 Baina epeak ezin dira luzatu, 
emaitza argiak ikusi behar dira. 

 

3 Arreta, xehetasunak, 
prozesuaren edertasuna, 
estetikoa izan baita. 
 
 Astiro-astiro gindoazen urruti 
gindoazelako. 

 
4 Genero-ikuspegia txertatzea 

falta da. 
4 Kolaboratorioak bikain, baina 

prozesua, oro har, 
erdipurdikoa. 

 

4 Egindako lanaren 
garrantziagatik, ilusioagatik eta 
jardun egokiagatik, eskerrik 
asko. 



 

 

 

        

   

  

 

 

 

 

5  5 -Landu behar ziren gaietarako 
denbora-falta.  
-Zarata gehiegi, gehiegizko 
parte-hartzeak sortua. 
  
-Moderazio-falta denboretan. 

5 Gune horietan eratzen diren 
sare sozialengatik. 

 

6  6 Gehiegi errepikatu dira gaiak 
eta edukiak. 

 

6 Ideia ona. Aire freskoa. 
Dinamika berriak. 

7  7 Politikarien presentzia falta 
izan da, haiek izan behar dute 

 

7  

 
 
 

Partaidetzako Foroaren bigarren fasea 
Kondestablearen jauregiko lehen solairuko areto nagusietako batean Cuatro sillas para tres 
lana antzeztu da, herritarrek gai publikoetan parte hartzea sustatzen duen antzezlan bat. 
Horren ostean, bertaratutako guztiendako agape batekin bukatu da foroa, horrela buru emanez 
otsailean hasitako Kolaboratorioei. 
 
 
 


