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Nafarroako Gobernuak bi urtean behin egiten
du herritarren parte-hartzearen jardunbide
egokien aitortzarako deialdia. Aitortzak
horretarako osatutako epaimahai batek
eztabaidatu ondoren ematen dira.
Dokumentu honetan, 2016-2017ko eta 20182019ko deialdietan aitortutako jardunbide
egokiak bildu dira.
Edizio gehiago egin ahala, esperientzia
praktikoen katalogo honetan sartuko dira.
Dokumentu honetan ematen dugun
informazioa aitortutako proposamenen
laburpen bat da, beste entitate batzuentzat
inspirazio iturri izateko.
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ETXARRI ARANAZKO PLAZA INGURUA HOBETZEKO
PARTE-HARTZE PROZESUA (2017-2018)
HARREMANETARAKO DATUAK
Etxarri Aranazko Udala
+ Kale Nagusia 10 | 31820 Etxarri Aranatz
8 alkatetza@etxarriaranatz.eus
) 948 460 004
PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
Etxarri Aranazko kioskoa ez zen aproposa kultur jarduerak egiteko, txikiegia baitzen. Gainera, arazo teknikoak sortzen zituen. Horregatik,
Kultura Batzordeak iritzi zion kiosko berria behar zutela.
Alabaina, herritarren parte-hartze prozesu bat
abiatzea erabaki zuten, nolako kioskoa egin,
non jarri eta abar erabakitzeko.
Horrela, Kultura Batzordeak parte-hartze
prozesuari ekin zion, kioskoarekin lotutako
arazoak konpontzeko. Hala ere, lehenengo
batzarrean, herritarrek adierazi zuten kioskoa
berritzea baino, Etxarri Aranazko erdiguneak
mugikortasun plan orokor bat behar zuela.

desgaitasunen bat duten pertsonentzat, adinekoentzat eta haurrentzat.
Proiektuak bi fase izan zituen:

GAUZATZE ALDIA

99 Lehendabizi, mugikortasun plan orokor bat
egin zen: disuasio aparkaleku bat eraiki zen,
plaza eta Iturri Eder ingurua oinezkoendako
gune bihurtu, plazako belardiaren zorua
berdindu, parkea hesitu eta kaleko aparkalekuak berrantolatu.

2017ko irailetik 2018ko azarora
EKIMENAREN ZENBAIT GAKO
Mugikortasunarekin lotutako zenbait aldaketa
egin behar ziren (oinezkoei lehentasuna eman
eta ibilgailuak aparkatzeko guneak sortu). Era
berean, irisgarritasuna hobetu beharra zegoen

99 Ondoren, lanak plazan egin ziren, eta gune
estali bat eraiki zen.
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ABIAPUNTUKO IRIZPIDEAK

INDARGUNEAK

99 Herritarrei ahalik eta informazio eta prestakuntza onena ematea, erabaki zuzenak
eta irmoak har ditzaten.

99 Parte hartze handia. Profil eta adin desberdinetako pertsonen arteko interakzioa.
99 Erabakiak hartzerakoan hutsetik abiatzea,
Udalak aldez aurretik ezer erabaki gabe,
eta erabakiak talde dinamikaren bidez eta
saio irekietan hartzea, adostasunean oinarrituta.

99 Prozesuan hainbat mailatako eragileek parte hartzea: udal ordezkariek, udal teknikariek, adituek eta herritarrek.
99 Batzarretan adin guztietako pertsonak egotea. Bileretan parte hartzen duten emakumeen eta gizonen kopurua antzekoa izatea.

99 Talde mistoan eta batzarretan ahalegina egin zen emakumeen eta gizonen presentzia orekatua bermatzeko. Batzarretan
haurtzaindegi zerbitzua eskaini zen, haur
txikien gurasoek ere parte hartzeko aukera
izan zezaten.

PROZESUARI BURUZKO ZENBAIT
ZIFRA
Guztira 80 lagun inguruk parte hartu zuten lau
batzarretan. Beste 77 herritarrek idatziz aurkeztu zituzten beraien proposamenak. Horrez gain,
125 inkesta bildu ziren.

99 Batzarretako aktak bidali zitzaizkien horietan parte hartu zuten pertsonei.
99 Halaber, hainbat informazio aldizkari banatu ziren herriko jendearen artean (bai online
bai etxeko postontzietan sartuta).

EGINDAKO LANAK
99 Ibiltzea komeni dela kontzientziatzeko
kanpaina (2017-2018)

AURKITUTAKO ZAILTASUNAK
Hasiera batean Kultura Batzordearen proiektu
puntual bat zen (espazio eszeniko bat birmoldatzea), baina, parte-hartze prozesuaren ondoren, helburua zabaldu, eta mugikortasuneko
eta irisgarritasuneko hirigintza plan orokor batera eboluzionatu zuen.

99 Aparkalekua sortzea (2017)
99 Oinezkoendako gune bihurtzea eta zoladura hobetzea (2018ko martxoan eta apirilean)
99 Gune estalia eraikitzea (2018ko urrian eta
azaroan)

Horrek nabarmen handitu zuen proiektuaren dimentsioa: obra zibil gehiago egitea (aparkalekua, zoladura leuntzea, oztopo arkitektonikoak
kentzea...), espazio publikoen erabilera aldat-

99 Argiteria hobetzea eta LED argiak jartzea
(2017-2019)
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zea (oinezkoendako gune bihurtzea, kaleen
norabideak aldatzea...) eta kiosko estali bat
eraikitzea

ziorik gabe ezin da ongi erabaki. Gako nagusietako bat izan zen herritarrek batzar bakoitzean
hartzen ziren erabakien berri izan zutela.

Azkenean, proiektuak bi udal zerbitzuri eragin
zien: Hirigintza Zerbitzuari eta Kultura Zerbitzuari. Ondorioz, bi urteko plan bat egin behar
izan zen aurrekontuetan, eta finantzaketa bide
berriak bilatu.

Oso interesgarria da parte hartzeko metodologia erabakiak adostasunez hartzean oinarritzea.
Horretarako, enpatia landu ez ezik, entzuten eta
taldean lan egiten ere jakin behar da; hala, ideia
eta iritzi desberdinak uztartu ahal izateko.

Herritarrek parte hartzeko epeak, gauzatzeko
epeak eta aurrekontua handitu egin ziren. Eta
hori guztia erronka oso handia izan zen udal
kudeatzaileentzat.

EKIMENERAKO AURREIKUSITAKO
Etorkizunean, partaidetza prozesuaren barruan
egin ziren jarduketak baloratzen ahalko dira,
eta erronka eta hobekuntza berriak planteatu,
ekintza eremu horretan.

ELEMENTU BIDERATZAILEAK
99 Udal ordezkarien, langileen eta Batzorde
Teknikoko kideen inplikazioa.

EKIMENA DENBORAN ZEHAR
MANTENTZEKO GAKOAK

99 Ilusio eta ikusmin handia sortu zuen gai bat
lantzen ari ziren.

99 Egindako hobekuntzen diagnostiko ona
egitea.

IKASITAKO LEZIOAK ETA INSPIRAZIO
IDEIAK

99 Etorkizuneko esku-hartzeetarako partaidetza metodologia egokia ezartzea.

Erabakiak ongi hartzeko, ezinbestekoa da informazio eta ikuspegi desberdin asko partekatzea
eta kontrastatzea (erabiltzaileenak, kudeatzaileenak, teknikarienak, herritarrenak...). Informa-

ESPERIENTZIAREN BIDEO LABURPENA
https://youtu.be/2AZbLIc6FdQ
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HERRI ATSEGINAK ADINEKOEKIN: CORELLA ATSEGINA,
LERIN ATSEGINA, BURGI ATSEGINA
HARREMANETARAKO DATUAK
Nafarroako Gobernuko Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusia
+ González Tablas 9. 3. solairua
8 dgot@navarra.es
) 848 42 76 17
PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
Zahartze aktiboa eta osasungarria bultzatzeko estrategiaren esparruan (2017-2022), Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiak,
Lurralde eta Paisaia Zerbitzuaren bitartez, bere
gain hartzen ditu 2. ardatzeko («Ingurune lagunkoiak eta erregio-garapenerako aukerak»)
ekintzak.
Zahartze aktiboa eta osasungarria bultzatzeko 2018-2019ko estrategiaren ekintza planak
hiri, herri eta auzo lagunkoien eremuan ekintza
zehatzak garatzea aurreikusten du, eta helburu
nagusia da zahartze ikuspegia eta kolektibo
horren beharrak lurralde eta hirigintza plangintzako eredu eta tresnetan txertatzea.

GAUZATZE ALDIA
2018-2019

Lurralde eta Paisaia Zerbitzuak «Hiri Diagnostiko Parte-hartzailea» izeneko esperientzia
pilotu bat aktibatu zuen, adinekoek beren hiri
testuinguruan dituzten eguneroko beharrak
antzeman ahal izateko. Proiektua Corellan hasi
zen 2018an, eta, 2019an, Lerinen eta Burgin
gauzatu zen.

HELBURUAK
99 Diagnostiko metodologia parte-hartzaile
bat ezartzea, hainbat lurralde testuingurutara egokitua eta hiru udalerri mota barne hartzen dituena, biztanle kopurua eta
kokapen geografikoa kontuan hartuta.
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99 Hirugarren eta laugarren adinekoek beren
herrietako espazio publikoen diseinuari,
irisgarritasunari, mugikortasunari eta lagunkoitasunari dagokienez dituzten beharrak lantzea.

99 Hirigintza pertsonengana hurbiltzea eta
adinekoen bizi kalitateari eragiten dioten
beharrizan partikularrei erantzutea: mugikortasuna, irisgarritasuna, segurtasuna, eta
abar.

99 Esku hartzeko eta kudeatzeko proposamen
zehatzak identifikatzea, gizartea eraldatzeko tresna gisa eta udal eremuan erabakiak
hartzeko laguntza tresna gisa.

99 Herritarren artean (adinekoen artean, bereziki) hartutako erabakiak sartzea, espazio
publikoen erabilerari dagokionez.
99 Belaunaldien arteko bilera eta hausnarketa
guneak sortzea.

99 Parte hartzeko, elkartzeko eta ideiak eta
pertzepzioak trukatzeko mekanismoak
erraztea, eta konponbideak eta proposamenak eraikitzeko bide ematea.

99 Espazio publikoa hiri diseinu atseginaren
protagonistatzat hartzea.

99 Adinekoek hiriguneei buruz duten iritzia balioestea eta prozesu horiek erraztuko dituzten parte hartzeko mekanismo berriak probatzea.

AURKITUTAKO ZAILTASUNAK
99 Aldaketekiko erresistentziak; batez ere,
mugikortasunari dagokionez.
99 Gizonezko herritarrak parte-hartze prozesuetan sartzea.

99 Adinekoentzako ingurune osasungarriak,
lagunkoiak, inklusiboak, seguruak eta jasangarriak sortzea; hurbileko kanpo espazioen diseinua izan behar dute, eta ariketa
eta jolas jarduerak egiteko eta sozializatzeko aukera eman.

ELEMENTU BIDERATZAILEAK
99 Udalaren inplikazioa eta konpromisoa. Udal
komunikaziorako tresnak eta azpiegiturak
ematea.

INDARGUNEAK

99 Proiektua zabaltzeko kanpaina egokia.

99 Beste udalerri batzuetan erreproduzi daitekeen metodologia.

99 Udalerriko/ibarreko funtsezko pertsonak
kontuan hartzea.

99 Parte-hartzearen pedagogia eta kultura
adineko pertsonentzat eta herritar guztientzat.

99 Protagonista bakoitzaren egitekoa eta
erantzukizuna argi eta garbi definitzea.
99 Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza
Nagusiarentzat esperientzia pozgarria izan
da, eta bereziki azpimarratu nahi dugu
cAnnica lantaldeak egindako lana. Izan
ere, hirigintza hurbilduta –pertsonak parte

99 Gure adinekoen jakinduria ikasi eta transmititzea.
99 Testuinguru jakin bateko biztanleen eguneroko esperientziaren balioa nabarmentzea.
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 Lerin. Deialdira aurkeztu da, diagnostikoko ildoetako batean (mugikortasuna)
aurrera egiten jarraitzeko.

aktibo senti daitezen eta beren herrien
diseinuan esku hartzeko gai izan daitezen–,
parte-hartze handia lortu dugu.

 Burgi. Plaza atseginago egiteko esku
hartzea: pertsonentzako espazio sinboliko bat berreskuratzea –ibilgailuek hartuta baitzuten– eta plaza atsedenerako
eta erabilera publikorako hiri altzariz eta
landarez hornitzea.

IKASITAKO LEZIOAK ETA INSPIRAZIO
IDEIAK
99 Hausnarketa egitea, erronkak antzematea
eta kasu zehatzak praktikara eramatea (Burgi eta Lerin).
99 Adinekoei entzutea eta herrietako espazio
publikoen ahulguneak hobetzea onuragarria
da herritar guztientzat.

EKIMENA DENBORAN ZEHAR
MANTENTZEKO GAKOAK
Administrazio autonomikoa

99 «Egunerokotasunari buruzko begirada berri
bat» ikastea.

99 Laguntzen deialdiei eustea, tokiko erakundeei herriak eta auzoak eraldatzeko jarduketetan laguntzeko.

99 Proiektu honetan parte hartzeak sortzen
dituen ikaskuntza eta esperientzia beste
prozesu batzuetarako iturri izan daitezke.

99 Diagnostikoetan
espazio
publikoak
hobetzeko identifikatutako jarduketak
gauzatzea, lana eta parte-hartzea benetan
baliagarriak izan dezaten.

99 Lankidetza publiko-pribatua, eta administrazio autonomikoaren eta toki administrazioaren artekoa.

Toki entitatea
EKIMENERAKO AURREIKUSITAKO

99 Udalaren konpromisoa: Udalaren erabaki
guztiak hirugarren eta laugarren adinekoen
ikuspegitik aztertzea.

99 Era horretako diagnostikoak sartu dira
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako,
Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako
Departamentuak 2020an diruz lagunduko
dituen hirigintzaren arloko jarduketa
berritzaileen artean.

99 Diagnostiko prozesuan adostutako ekintza
plana eta neurriak ezartzeko legitimitatea.
Plangintza epe ertainean.

99 Diagnostikoetan zehaztutako jarduketa zehatzetarako inbertsioa sartzea dirulaguntzen hurrengo deialdietan.

ESPERIENTZIAREN BIDEO LABURPENA
https://youtu.be/z6UPxwMPOfI

99 Herriak, hiriak eta auzoak atseginago egiteko antzemandako jarduketak gauzatzea eta
horien jarraipena egitea.
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BIZIKIDETZA PLANA. GIZARTEAREN ETA BIZILEKUAREN
ARLOKO DIAGNOSTIKOA ETA ESKU HARTZEA, MURCHANTEN
HARREMANETARAKO DATUAK
Espainiako Gurutze Gorria
+ Leire kalea 6. 31002 Iruña (Nafarroa)
8 navarra@cruzroja.es
) 948 20 65 70
PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
Murchanteko herritarrak kezkatuta daude zerbitzu publikoek gainezka egin dutelako, herritar
magrebtarren kopurua hazi delako eta horiek
babes ofizialeko etxebizitzetan pilatzen direlako. Horrek guztiak tirabirak eragiten ditu herritarren artean, eta bizikidetza arazoak sor ditzake etorkizunean.
Nafarroako Gurutze Gorriak Murchanteko Udalaren esku-hartze eskaria jaso ondoren, lantalde teknikoak gizartearen eta bizilekuaren arloko diagnostikoa eta kulturarteko ikuspegian
eta metodologia parte-hartzailean oinarritutako
ekintza programa integrala prestatzeari ekin
zion.

99 Lehenengo fasea: oraingo eta etorkizuneko kulturarteko bizikidetza arazoen arrazoiak antzeman eta aztertzea, eta ekintza
plan oso bat lantzea, egoera ahulean dauden kolektiboen gizarteratzea bultzatzeko
eta bizitegi bereizkeria eta/edo bazterketa
prozesuak geldiarazi edo arintzeko.

GAUZATZE ALDIA
2019ko uztailetik abendura
HELBURUAK

99 Bigarren fasea: komunitate osoak bizikidetza hobetzeko, kolektibo ahulen gizarteratzea indartzeko eta gizarte bereizketako
eta/edo bazterketako prozesuak geldiarazteko/arintzeko zenbait jarduketatan parte
har dezan sustatzea

Bizikidetza hobetzea, kolektibo ahulen gizarteratzea sustatzea eta bizileku bereizketako
eta/edo bazterketako prozesuak geldiaraztea/
arintzea izan da helburua. Horretarako, helburu
nagusi bat landu da fase bakoitzean:
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INDARGUNEAK

eremutan eragiten dute: kulturan, familian,
hezkuntzan, etxebizitzan, aisialdian eta
denbora librean.

99 Nafarroako Gobernuak horrelako proiektuak aurrera eramateko ematen duen laguntza.

ELEMENTU BIDERATZAILEAK

99 Gurutze Gorria, giza baliabideak eta baliabide teknikoak ematen dituen, ezagutza
eta esperientzia handia duen eta tokiko sare
sendoa duen boluntarioen erakunde gisa.

99 Udalak eta gizarte eta hezkuntza erakundeek proiektua gauzatzen lagundu dute;
batez ere, funtsezko parte-hartzaileen interesa eta motibazioa mantenduz lehenengo fasetik bigarrenera bitartean.

99 Toki administrazioaren, erakunde publikoen
eta herritarren partaidetzako beste erakunde batzuen arteko koordinazioa eta sareko
lana, bai eta aktiboki parte hartu zuten boluntarioena ere.

99 Parte-hartzaile guztiek entzuteko eta sinesmen faltsuak zalantzan jartzeko izan
duten prestasuna, bai eta beren bizitza istorioak kontatzeko eta partekatzeko prestasuna ere.

99 Proiektuak bi fase izatea: diagnostikoa eta
ekintza plana. Horri esker, aldez aurreko
azterketa egin daiteke, errealitatea ezagutzeko, eta, gero, plana diseinatu eta esku
hartu, betiere ikuspegi objektiboan eta ebidentzietan oinarrituta.

99 Atzerritarrek gaztelania ikasteko erakutsi
duten gogoa.
99 Elkarteek programatutako jarduera guztietan izan duten interesa eta parte-hartzea,
baita elkarte horiek proposatutako jardueren garapena ere.

99 Partaidetzaren eragileak jarraipen batzordea (erakunde publikoetako 9 ordezkarik
osatua) eta talde eragilea (komunitateko 9
herritarrek osatua; horietako 6 elkarteetako
ordezkari dira) izan dira.

99 Arabieraz hitz egiten duten eta elkar
ulertzeko zubi lanak egin dituzten
boluntarioak.
99 Bizikidetza hobetze aldera, batzuen eta
besteen artean sortutako konfiantza.

AURKITUTAKO ZAILTASUNAK
99 Lehen eta bigarren faseen artean 10 hilabete
igaro ziren, eta horrek parte hartzaileen motibazioa galtzea eragin zuen. Ondorioz, ahalegin bikoitza egin behar izan zen motibazioa
berreskuratzeko. Bestalde, fase bakoitzaren
iraupena luzeagoa izan liteke, errezelo gehieneko pertsonek ere parte har dezaten.

IKASITAKO LEZIOAK ETA INSPIRAZIO
IDEIAK
99 Ikerketa-Ekintza-Partaidetza metodologia
(IAP) herritarrek diagnostikoan parte
hartzea ahalbidetzen duen metodologia da;
beraz, herritarrek beraiek bideratzen dute
ikerketa.

99 Errezeloak estereotipoetan eta aurreiritzietan sinesteagatik sortzen dira, eta hainbat
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99 Garrantzitsua da foro eta espazio komunak
sortzea, pertsona guztiei eragiten dieten interes orokorreko gaiak lantzeko jarduketak
sustatzeko: osasuna, etxebizitza, hezkuntza
eta kultura, besteak beste.

paketa informalak bultzatzea, kulturartekotasunaren ikuspegitik.
99 Gurutze Gorriak Udalari etengabe laguntzea, proiektuan proposatutako ekintza guztiak gauzatzen jarrai dezan.

99 Bizitza istorioak ezagutzea eta partekatzea,
istorio horietako alderdi emozionalen bitartez pertsonen arteko loturak sortzeko eta
elementu komunak aurkitzeko. Horrela, behar bezala esku hartzeko oinarriak finkatzen
ahalko dira.

EKIMENA DENBORAN ZEHAR
MANTENTZEKO GAKOAK
99 Funtsezkotzat jo zen egutegian data zehatz
bat ezartzea, proiektuan zehar landutako
hainbat jarduera bateratzeko eta, hala, aurreko hilabeteetan ezarri eta planifikatutako
beste jarduera batzuk sortzeko. Horrela, jarraipena eman eta funtsezko erakundeak,
elkarteak eta eragileak inplikatu ez ezik,
komunitateak ere parte hartuko zuen.

99 Pertsonen arteko loturak sortzeak udalerriko giroa hobetu, pertzepzioak aldatu,
jokabideak egokitu eta bizikidetza multikulturala errazten du.
EKIMENERAKO AURREIKUSITAKO

99 Frogatu zen biztanleriaren hainbat sektoretan landu daitekeela bizikidetza plan bat
–haurren, gazteen eta adinekoen artean,
euren jatorria edozein dela ere–, pentsamenduak aldatuz, imajinario kolektiboa
egokituz eta, beraz, jokabideak eraldatuz,
bizikidetza hobea lortze aldera.

99 Proiektua Gurutze Gorriak zuzendu zuen,
baina erakunde, elkarte eta parte-hartzaile
bakoitzak hartu behar zuen lekukoa. Horretarako, honako hau zen modurik egokiena:
proiektua gauzatzean egindakoen antzeko
jarduerak beren proiektuetan sartzea.
99 Murchanteko bizikidetza hobetzearen aldeko jardunbide egokiak egiteko sentsibilizazio jarduerak proposatu ziren (jolas jarduerak, topaketak, azokak...).

ESPERIENTZIAREN BIDEO LABURPENA
https://youtu.be/6dfoKygg2IE

99 Iritzi zioten komeni zela interes komunak
zituzten pertsona eta familien arteko to-
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BAKAIKURI BURUZKO HAUSNARKETA ESTRATEGIKOA
EGITEKO PARTE-HARTZE PROZESUA
HARREMANETARAKO DATUAK
Bakaikuko Udala
+ Santio plaza 1. 31180 Bakaiku
8 udala@bakaiku.eus
) 948 56 25 09 / 633 35 46 97
PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
Bakaikuko Udalak, udalerriaren etorkizunaz
kezkatuta, prozesu hau abiarazi zuen; izan ere,
gobernu taldeak hausnarketa estrategiko baten beharra ikusten zuen Bakaikuren beharrak,
ahalmenak, alderdi indartsuak eta hobetu beharreko elementuak identifikatzeko eta, aldi
berean, proiektua abian jartzerakoan bakaikuarrak kontuan hartzeko.
Gobernu Irekiaren ereduak bizi kalitatea hobetzea du helburu, eta hiru ardatz nagusi ditu:
parte-hartzea, gardentasuna eta lankidetza.
Herritar guztiek dute kudeaketa publikoan parte hartzeko eskubidea, eta Bakaikun egin den
prozesuak aukera hori eman du.

Parte-hartze prozesu horretan 300 proposamen inguru bildu dira, eta 10 erronka nagusitan banatzen dira. Baina, aldi berean, askoz ere
ekintza gehiago daude erronka bakoitzean:

Aurrez aurreko 3 tailer egin dira, eta saio bat
erretiratuekin. Guztira 65 lagunek hartu dute
parte (22 emakumek eta 43 gizonek). Herri osoari zuzendutako saioetan haurtzaindegi
zerbitzua eskaini da. Gainera, 14 haurrek udalerrian zer izan nahiko luketen adierazi dute marrazkien bitartez.

Honako lehentasun hauek zehaztu dira:
99 Eskola zaharrerako alternatibak bilatzea
99 Etxebizitza beharrei erantzutea
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99 Auzolana sustatzea

99 Etorkizuneko agertokiak mahai gainean
jartzea eta zerrenda batean adieraztea
agertoki bakoitzak zer mehatxu eta aukera
eraginen dien bakaikuarren bizi kalitateari.

99 Kultura, kirola eta aisialdia indartzea
99 Parte-hartzea bultzatzea
99 Zerbitzuak
99 Oztopo arkitektonikoak kentzea

99 Etorkizunerako estrategia eta ekintzen zirriborroa egitea.

99 Lehen sektorerako alternatiba berriak

99 Proiektuak lehenestea.

99 Bisitariak erakartzeko estrategiak

INDARGUNEAK

99 Harrera protokoloa

99 Herritarren parte-hartze handia.
99 Herriaren etorkizunari buruzko kezka partekatua.

GAUZATZE ALDIA
2018ko martxotik urrira

99 Ekarpenak egiteko gogoa, bakoitzak bere
aukeren arabera.

HELBURUAK

99 Iritzi aniztasuna, helburu komun batekin:
herriaren ongia.

Helburu orokorra:
99 Bakaikuren etorkizuna irudikatzea, udalerriaren errealitatea kontuan hartuta, eta
prozesuan ezarritako helburuak lortzeko
jarraitu beharreko bidea zehaztea.

99 Udaleko taldeak prozesura eta haren ondorioetara egokitzeko prest egotea.
99 Genero ikuspegia oso presente egon da
proiektu osoan. Gizonez bakarrik osatutako talde eragile bat izatetik emakumeak
ere dauden jarraipen batzorde batera igaro
gara. Prozesuan bertan landu du gaia.

Berariazko helburuak:
99 Bakaikuko errealitatearen diagnostiko irekia
egitea, parte-hartzaileen pertzepzio subjektiboak kontuan hartuta.

AURKITUTAKO ZAILTASUNAK

99 Zoriontasun eta gogobetetasun faktore
pertsonalak eta kolektiboak kontuan hartzea, Bakaikuren etorkizunaren ezaugarriak
zehazteko.

99 Ohitura falta jende talde batzuetan (hirugarren adinekoak).
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99 Epe luzerako ikuspegi estrategikorik eza;
epe laburrera begiratzeko joera.

leak aktibo jarraitzen du, prozesu horren ondorioei aurre egiteko. Taldeak bilerak egiten eta
erabakiak hartzen jarraituko du hiru hilean behin edo egoerak hala eskatzen duenean.

ELEMENTU BIDERATZAILEAK

Beste parte-hartze prozesu bat egin da plan
estrategikoaren hiru lehentasun nagusietako
baterako. Bakaikuk zer motatako auzolana
behar duen erabakitzeko, herritarrei irekitako
prozesu bat egin da. Ordenantzaren zirriborroa
jendaurrean dago, ekarpenak egiteko, eta laster onartuko da ekimena abian jartzeko.

99 Komunikazio kanpaina.
99 Kanpoko laguntza, prozesua dinamizatzeko.
99 Prozesu honen aliatu nagusia Sakanako
Garapenerako Agentzia bera izan da; hain
zuzen ere, prozesua abiaraztera animatu
zuen Udala, eta martxan jarri diren tailerretan
ere parte hartu dute.

EKIMENA DENBORAN ZEHAR
MANTENTZEKO GAKOAK

IKASITAKO LEZIOAK ETA INSPIRAZIO
IDEIAK

99 Adostutako ekimenak abian jartzea.

99 Herriaren erronkei modu komunitarioan aurre
egiteko benetako aukera.

99 Herritar guztien ekarpenak baloratzea.
99 Prozesuak ezarritako helburuetara bideratutako udal politikak aldatzea.

99 Udalaren lana herritarren ekarpenekin aberastea.
99 Politika publikoak aldatzeko ahalmena.

ESPERIENTZIAREN BIDEO LABURPENA

99 Gobernantza eredu berrietarantz aurrera
egitea.

https://youtu.be/RUo1KQudKTY

EKIMENERAKO AURREIKUSITAKO
Prozesu parte-hartzailea dinamizatzeko udal
taldeak eta auzotarrek osatutako talde eragi-
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NIRE AUZOA, NIRE JOLASTOKIA
MI BARRIO, MI PATIO
HARREMANETARAKO DATUAK
Hezitzaile Eskola ikastetxe integratua
+ Kale nagusia 65, 31001 Iruña
8 escuela.educadores@educacion.navarra.es
) 848 43 09 70
PROIEKTUAREN TESTUINGURUA
Hezitzaile Eskola ikastetxe integratuko jolastokian (Ezpeleta Jauregia) jolas libreko espazio
bat elkarlanean sortzean datza. Horretarako,
elkarlaneko eraldaketa prozesu bat baliatuko
da, eta Iruñeko Alde Zaharrean dauden eragileek koordinatuko dute: hiritarrek, teknikariek
eta administrariek. Espazioa bereziki 0-6 urteko
hezkuntza etaparako dago diseinatua.
Oso auzo berezia da Iruñeko Alde Zaharra, eta
11.000 bat pertsona bizi dira bertan gaur egun.
Alde Zaharreko bizilagunak etengabe daude harremanetan, batzuetan errazak ez diren
harremanetan, guneari ematen zaizkion beste
erabilera batzuekin; izan ere, hirigune historiko den aldetik, ostalaritza eta turismo baliabide
ugari ditu. Azken 10 urteotan, Alde Zaharreko
biztanleriak behera egin du, eta 5 urtetik beherako haurren artean islatu da beherakada hori
hein handienean; hiri osoan % 6,53 egin du behera haurren kopuruak, Alde Zaharrean, baina,
% 38,21.

GAUZATZE ALDIA
2018ko urritik 2019ko abendura
HELBURUAK
99 Hezitzaile Eskola ikastetxe integratuko jolastokia jolas librea faboratzeko toki gisa
eraldatzea, Haur Hezkuntzako eta Animazio
Soziokulturaleko eta Turistikoko goi mailako lanbide heziketako zikloetako ikasleen
prestakuntza dinamikekin loturik.

Zaila da hain haur txikiak heztea beraientzat
egokia ez den ingurune batean. Horregatik, benetan jolas librerako lekuak falta direla atzeman
dugu, batik bat, adin tarte horretako haurrendako lekuak.

99 Ezpeleta jauregiko jolastokia eraldatzeko
partaidetza prozesuaren garapenean esku
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hartu duten komunitateko hainbat eragile
eta instituzio elkarlanean aritzeko guneak
sortzea.

pertsona eta erakunde laguntzaile batzuen
artean ere (Aldezar, Kumaldi).
99 Gure ikasleentzat kalitate handiko ikaskuntza profesionala izan da, testuingurua
benetakoa delako eta haurrekin, familiekin
eta erakundeekin kontaktua izan dutelako.

99 Jolasari eta haren ahalmenari buruz kolektiboki hausnartzea, auzoko biztanleen artean inklusio prozesuak faboratzen dituen
hezkuntza garapenerako elementu gisa
duen ahalmenari buruz, alegia.

99 Genero ikuspegitik landu da.
99 Haurrek ere parte hartu dute, eta kontuan
hartu ditugu euren ekarpenak.

PROZESUAREN EMAITZAK

99 Prozesuaren mugak (pedagogikoak, teknikoak, arkitektonikoak, ekonomikoak…) ongi
zehaztuta izateak prozesua parte-hartzailea eta loteslea izatea ahalbidetu du.

Partaidetza erreminten bitartez parte hartu
zuten pertsonen, haurren, haien familien eta
irakasleen 465 proposamen jaso ziren guztira.
 Hezitzaile Eskolako 177 ikasle
 Frantzisko Deuna ikastetxeko
Hezkuntzako 101 ikasle

AURKITUTAKO ZAILTASUNAK

Haur

99 Lan handia izan da inplikatutako irakasleentzat.

 72 esperientzia mahai
 Haur Hezkuntzako irakasleentzako 64
tailer

99 Ikastetxean egiten diren beste proiektu
batzuekin alderatuta, ikasleek erabakitzeko autonomia gutxiago izan dute, erabakiak
koordinatu behar izan baitituzte, bai parte
hartzen zuten hiru gelen artean bai inplikatutako eragile eta pertsona guztiekin.

 Gurasoentzako 51 tailer
Jasoriko proposamen guztien artean, 255 hautatu ziren, proiektuaren hasieran ezarririko irizpide tekniko, ekonomiko eta teorikoak –jolas askea askatasuna, plazera eta autonomia
faboratzen dituen eta naturarekin harremanetan egotea errazten duen elementu aktibo,
dibertigarri eta irudimenekotzat jotzearen ingurukoak– betetzen zituztenak.

ELEMENTU BIDERATZAILEAK
99 Inplikatutako erakunde guztiak eskuragarri egon dira, prozesuak erraztu dituzte eta
proiektuan lagundu dute.

Proposamen horiekin guztiekin, eztabaidatzeko
lantegiak egiten genituen; horietan, 29 hautatu
ziren azken proposamen gisa, eta horien artean
beste hautaketa bat egin zen: azkenean 15 proposamen aukeratu ziren; 15 proposamen horiek
eman diote bide gure jolastokiaren behin betiko
diseinuari, jolas askerako toki gisa.

99 Motibazio handia.
99 Jakitea prozesua egokia bazen Nafarroako
Gobernuko
Herri
Lan
Zerbitzuaren
finantzaketa lor genezakeela.
99 Proiektuen bi deialditan parte hartzea (eskatzen duen exijentzia, finantzaketa eta zabalkundea kontuan hartuta):
 Iruñeko Udaleko Ikaskuntza-Zerbitzu
Solidarioa (deialdiko lehen saria)

INDARGUNEAK
99 Prozesua askoz aberatsagoa izan da, komunitate osoak parte hartzeko aukera izan baitu.

 Hezkuntza Departamentuko berrikuntzako proiektuak

99 Inplikatutako pertsonek eta eragileek motibazio oso handia izan dute.

99 Hedabideetan eta Nafarroako Eskola
Kontseiluaren «Berrikuntza proiektuak
(2018-2019)» jardunaldietan zabaltzea.

99 Sintonia handia egon da inplikatutako
erakunde guztien artean (Hezitzaile Eskola
ikastetxe integratua,

IKASITAKO LEZIOAK ETA INSPIRAZIO
IDEIAK

99 Frantzisko Deuna ikastetxe publikoa,
Hezkuntza Departamentua, Iruñeko Udala, Frantzisko Deuna ikastetxeko IGE, Nafarroako Eskola Kontseilua), bai eta beste

99 Eskolako ikasleek prestakuntza jaso ahal
izan dute, beren lanbide gaitasunak benetako zerbitzu batean sistematikoki aplikatuz.
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HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN JARDUNBIDE EGOKIAK NAFARROAN

99 Jolastokia eraldaketa fisikoko prozesuan –
jolas askea sortzeko toki bihurtzeko prozesuan– dago bete-betean, eta erabiltzen
hasi bezain laster atzeman genuen nola ari
diren zabaltzen haurrendako jolas aukerak.
Etxola eskalagarri bat, tipi bat, hareagune
bat eta soinu horma bat paratu ditugu (jolastokiaren azken diseinuan bildutako proposamenak), eta instalazio horien ondorioz,
jada hasi gara atzematen haurrak jolas eta
lorpen berriak –haurren garapena faboratzen dutenak– ari direla gauzatzen.

eskola ordutegietatik kanpo erabiltzeko kudeaketak elkarlanean egin ahal izateko.
Asmoa da erabilera partekatu bat ezartzea,
modu arduratsuan arautua dagoena eta komunitatearen eta administrazioaren inplikazioa duena. Auzoan izan dira espazio publikoa
elkarlanean kudeatzeko esperientziak, hala
nola Piparrika hiri baratzearen eta Plazara espazio soziokultural eta komunitarioaren proiektuetan.
EKIMENA DENBORAN ZEHAR
MANTENTZEKO GAKOAK

99 Jolasari eta haren ahalmenari buruz kolektiboki hausnartu da, auzoko biztanleen artean inklusio prozesuak faboratzen dituen
hezkuntza garapenerako elementu gisa
duen ahalmenari buruz, alegia.

Gakoa da harreman estua izaten jarraitzea gaur
egun hezkuntza erabilera partekatzen duten
erakunde publikoen artean; hau da, Hezitzaile
Eskolaren eta San Frantzisko ikastetxe publikoaren artean.

99 Parte hartzeko bideak ematearen eta haurren ekarpenak baloratzearen garrantzia.

Horrez gain, kontuan hartu behar da komunitateak jolastokia eskola ordutegietatik kanpo ireki
ahal izateko elkarlanean aritzeko duen inplikazioa. Hiru elementutan oinarrituta egon behar du:

99 Horrelako prozesuak komunikatu ahal izatea, beste toki batean erreproduzitu, eta
haien izaera biderkatzailea eta eraldatzailea errazteko.

99 Erabiltzeko ondasun publiko bat egotea;
jolastokia, adibidez.

EKIMENERAKO AURREIKUSITAKO

99 Komunitate aktibo bat, espazioa dinamizatuko duen herritarren talde eragile bat
eratzeko.

Etorkizun hurbileko helburua da San Frantzisko
ikastetxe publikoko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleek jolastokia berriz erabiltzeko
aukera izatea; izan ere, proiektuaren erabilera
hori eten egin da 2020-2021 ikasturtean, COVID-19aren ondorioz.

99 Erakunde publikoekin partekatutako erabilera arauak prestatzea, jolastokiaren funtzionamendua arautzeko.

Prozesua berriro aktibatu behar da. Horretarako, talde eragile bat eratu behar da, eta hainbat erakunde publiko eta komunitariotako pertsonak inplikatu (Hezitzaile Eskola, IGE, Aldezar,
Gurasoak eta beste eragile batzuk), jolastokia

ESPERIENTZIAREN BIDEO LABURPENA
https://youtu.be/720mKSQJgS8
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NAFARROAKO ERRIBERAKO ESPEZIALIZAZIO
ADIMENTSUAREN ESKUALDE ESTRATEGIA (NE EAEE)
HARREMANETARAKO DATUAK
EDER Partzuergoa
+ Yehuda Ha Levi plaza z.g.
31500 Tutera (Nafarroa)
8 eder@consorcioeder.es
) 948 84 73 56
PROIEKTUAREN TESTUINGURUA
Nafarroako Erriberako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiak (NE EAEE) 2020ko EUROPA
Estrategiaren erronkari erantzuten dio. Azken
estrategia horrek helburu du krisialdi ekonomikotik indartuta ateratzea, eta, horretarako, EBko
programen eta politiken ahalegina herrialde kideen arteko lehia eta konbergentzia sustatzera
bideratzen du; bereziki, arlo hauetan: ikerketa
eta berrikuntza; ETEei laguntzea; hezkuntza eta
lanbide heziketa; kalitatezko enplegua; klima
aldaketaren aurkako borroka; baliabideetan efizientea den eta karbono gutxi erabiltzen duen
ekonomia batera aldatzea, eta produktibitatea
hobetzea, gizarte kohesio handiagoarekin bat
etorriz. EUROPA 2020 Estrategiak hiru ardatz
nagusi ditu: hazkunde adimentsua, hazkunde
jasangarria eta hazkunde integratzailea.

Foru Komunitateak Nafarroako eta Nafarroako
Erriberako Espezializazio Adimentsuaren 20162030eko Estrategia (S3) onartu zuen 2017an,
eta NE EAEE egin eta onartu, lurraldeko plan
estrategiko gisa; «ekonomiaren eta lurraldearen eraldaketarako agenda integratua» izanen
da, eta eskualdearen garapen ekonomiko eta
soziala bultzatuko du

Horretan oinarrituta, EBk esparru estrategiko
bateratua ezarri du, eta, horren bidez, estatu kideek «espezializazio adimentsuaren estrategia
nazionalak edo eskualdekoak garatu behar dituzte, hala dagokienean, beren erreforma programekin bat etorriz».

GAUZATZE ALDIA
2017ko urtarriletik azarora
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zehazten eta onartzen, Nafarroan S3 onartu
zenetik.

HELBURUAK
99 Sozializatzea eta NE EAEE ezagutzera ematea.

99 Parte-hartze prozesua planifikatzea, NE
EAEE estrategia egiteko faseetan oinarrituta, parte hartzeko eta informatzeko tresnak uztartuta eta prozesua gauzatzeko behar adina baliabide ekonomiko eta tekniko
izanda.

99 Garapenaren helize laukoitzeko eragileek
(ekoizpen sektorea; gobernua eta administrazio publikoa; gizartearen eta herritarren
parte-hartzea; hezkuntza eta ezagutza) NE
EAEE prestatzen eta ezartzen parte hartzea.

99 Prozesuak motibazioa eta sinergiak sortzea
lortu du eragile sozial, ekonomiko eta
instituzionalen artean, krisi ekonomikoaren
ondorioak bortizki pairatu dituen lurralde
batean; halaber, eragileen dinamismoa eta
irtenbide kolektiboak bilatzea bultzatu du,
lurralde estrategia adostu eta partekatu
baten alde eginda.

99 Nafarroako Erriberaren eta lurraldean gauzatuko diren jarduketen egoerari buruz eztabaidatzea eta proposamenak egitea, horiek gauzatzeko lehentasunezkotzat jotzen
diren arlo ekonomikoei eta lehiakortasun
faktoreei dagokienez.
99 Eskualde mailan hausnarketarako guneak
eta sinergiak sortzea.

99 Parte hartu duten eragileek (talde
bultzatzailea eta mahai sektorialak)
erantzuteko ahalmena eta inplikazio handia
dute, NE EAEE estrategiaren inplementazio
fasean parte hartzen jarraitzeko interesa
agertu baitute.

99 Eragile publiko eta pribatuen arteko lankidetzan oinarritutako gobernantza eredu
berrietan heztea eta horietarantz aurrera
egitea.
LORTUTAKO EMAITZAK

99 Inplementazio eta jarraipen sistema bat
ezartzea, gobernantza eredu berrietarantz
aurrera egitea ahalbidetuko duten partaidetza tresnak barne hartzen dituena.

Parte-hartze prozesuan bai talde bultzatzaileak
bai mahai tematikoek lortutako proposamen
guztiak, lan saio bakoitzaren aktetan jaso dira.
Egindako parte-hartze saioen kopurua (12 saio)
eta prozesuak izan duen parte-hartze handia
kontuan hartuta (200 parte-hartzaile baino gehiago), ekarpen asko lortu dira (1.887, guztira).
Ekarpen horiek lan saioetan landutako hausnarketa eta proposamen guztiak biltzen dituzte,
NE EAEE estrategian garatu beharreko printzipio, erronka eta proiektuei buruzko hausnarketa kolektiboa egiten lagundu baitute.
Zehazki, parte-hartze prozesuaren bidez lortutako ekarpenak AMIA diagnostiko batean eta
Nafarroako Erribera garatzeko lehenetsitako
sektore ekonomikoen eta NE EAEE estrategiaren arteko elementu komunei lotutako garapen
helburu batzuen egituraketan bildu ziren.
Parte-hartzearen emaitzak NE EAEE estrategian
txertatzeaz gain, talde bultzatzailean eta mahai
sektorialetan parte hartu zuten pertsonei aurkeztu zitzaizkien, Tuteran eta Azkoienen egin
ziren itzulera jardunaldietan.
INDARGUNEAK
99 Lehen esperientzia eskualde mailako espezializazio adimentsuaren estrategia bat
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AURKITUTAKO ZAILTASUNAK

99 Gobernantza eredu berrietarantz aurrera
egiteko beharra

99 Kultura parte-hartzailerik eza, oro har.

99 Plangintzaren garrantzia eta parte-hartze
prozesuen kalitatea.

99 Eragileek ez dute lurralde plangintza estrategikoko tresnei buruzko ezagutza handirik.

EKIMENERAKO AURREIKUSITAKO

ELEMENTU BIDERATZAILEAK

NE EAEE estrategia 2017ko azaroaren 10ean
onartu zuen EDER Partzuergoko Kontseilu Nagusiak, Batzorde Exekutiboak proposatuta.

99 Proiektuan lurraldeko funtsezko eragileak
inplikatzea (talde bultzatzailea)
99 Prozesurako baliabide ekonomiko eta tekniko egokiak izatea.

Onartu
ondoren,
EAEE
estrategia
inplementatzeari ekin zitzaion. Horretarako,
parte-hartze prozesu bizia, malgua eta harekin
lortu nahi diren emaitzetara egokitutakoa zuen.

99 Prozesua ongi planifikatzea eta bere helburuetara egokitutako partaidetza eta komunikazio tresnak hautatzea.
99 Emaitzei begira egotea.

EKIMENA DENBORAN ZEHAR
MANTENTZEKO GAKOAK

IKASITAKO LEZIOAK ETA INSPIRAZIO
IDEIAK		

NE EAEE inplementatzeko, parte-hartze tresna
hauek ditu (jarduketa mailen arabera planifikatuta):

99 Eragile instituzional, ekonomiko eta sozialen konpromisoa eta inplikazioa funtsezkoa
da NE EAEE estrategiaren ezarpen prozesuan; izan ere, ahalegin bateratu eta komunak ahalbidetuko du Nafarroako Erriberak hazkunde adimentsu, jasangarri eta
integratzailerantz aurrera egitea, lurralde
egoera eta biztanleen ongizatea eta bizi
kalitatea hobetuta.

99 EDER Partzuergoko Batzorde Exekutiboa
EDER Partzuergoko kide anitzeko organo
exekutiboa eta kudeaketa organoa; besteak
beste, NE EAEE estrategiaren jarduketa ildoen inplementazioa bultzatzeaz eta koordinatzeaz arduratzen da.
99 Sustapen eta Jarraipen Batzordea

99 Eragile publiko eta pribatuen arteko lankidetzaren garrantzia.

Partaidetzako aholku organoa; NE EAEE
estrategiaren inplementazioa bultzatzeaz,
jarraipena
egiteaz,
baloratzeaz
eta
hobetzeko
proposamenak
egiteaz
arduratuko da, eta garapenaren helize
laukoitzeko eragileek osatuko dute.
99 Partaidetza mahai sektorialak
NE EAEE prestatzeko osatutako lantaldeen
jarraitutasuna, mahaiak partaidetza eta
elkarlan espazio direla eta eskualdearen
lankidetza eta ikuspegi komuna bultzatzen
dutela ulertuta.
99 Proiektuak garatzeko batzordeak
Sektorekako eta/edo sektorearteko lantalde espezifikoak sortzea, jarduketa ildo eta
proiektu jakin batzuk garatzen laguntzeko.
INFORMAZIO GEHIAGO
https://www.consorcioeder.es/planes/ecei-rn/

22

2016-2017KO DEIALDIAN HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN JARDUNBIDE EGOKI GISA AITORTUA

LEITZA KONTSUMITUZ
CONSUMIENDO LEITZA
HARREMANETARAKO DATUAK
Leitzako Udala
+ Elbarren 1, 31880 Leitza (Nafarroa)
8 leitza@leitza.eus
) 948 51 00 09
PROIEKTUAREN TESTUINGURUA ETA
DESKRIBAPENA
Erakunde eta elkarte mailan gogoeta partekatu bat zegoen: egungo sistema ekonomikorako
alternatibak bilatu behar ziren, eta guztiontzat
onuragarria izanen zen sistema lokalago bat
eraiki behar zen. Horretarako, tokiko garapen
jasangarria eta kontsumoa ongizate komunitarioaren ikuspegitik planteatu beharra zegoen,
interes orokorra lehenetsita.
Proiektu hau Leitzako Udalak eta tokiko
kontsumo taldeak sortu dute, tokiko
produktuak kontsumitzea sustatzeko eta
tokiko abeltzaintzaren eta nekazaritzaren
balioa nabarmentzeko asmoz. Elikadura
subiranotasunaren ikuspegitik heldu zitzaion
gaiari.

bilera batean ikusi zuten urrats gehiago eman
behar zituztela bai tokiko produktuak sustatzeko bai tokiko elikagai sistema bultzatzeko.
Eta ongi zekiten gaia ez zutela administrazioak
edo ekoizleek bakarrik hartu behar bere gain.
2016ko azaroan bilera ireki bat antolatu zuten, herritarrekin helburuak, metodologia eta
zuzendaritza adosteko eta BERTATIK BERTARA
taldea sustatzeko (dinamikaren talde eragilea).

Lehendik ere baziren gai horren inguruko tokiko
dinamikak. 2014. urtean LeitzEKO kontsumo
taldea sortu zen. Taldeak kontsumo arduratsuari
eta elikadura subiranotasunari buruzko gaiak
lantzen zituen.

2016ko azaroaren eta 2017ko irailaren artean,
talde eragileak tokiko produktuari buruzko
diagnostiko bat egin zuen auzolanean, hiru arlotan banatuta: ekoizpena (baserritarrak), sal-

Hasteko, tokiko produktuen azoka antolatu zuten azaroan, Leitzako eta Aresoko produktuak
eta ekoizleak ezagutzera emateko. Balorazio
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LORTUTAKO EMAITZAK

menta (merkataritza eta ostalaritza) eta kontsumoa (herritarrak). Horretarako, hainbat inkesta
egin ziren toki mailan: 48 baserritar edo ekoizle;
20 establezimendu eta 315 inkesta Leitzako eta
Aresoko herritarrei (biztanleriaren % 10).

Planak 30 ideia biltzen ditu. Lehentasunen arabera adostu dira, eta ordenatu eta iragankortu
egin dira.
Talde eragile bat sortu da, plana inplementatzeko eta jarraipena egiteko.

Parte-hartze
prozesuari
esker,
tokiko
produktuen egoerari buruzko diagnostikoa
egin zuten, eta bi urterako (2018-2019) plan
bat diseinatu, produktu horien ekoizpena,
salmenta eta kontsumoa sustatzeko. Horrela,
«LEITZA KONTSUMITUZ» izeneko prozesua
jarri zen martxan. Aztiker Soziologia Ikerguneak
diseinatu eta dinamizatu zuen prozesua, udalak
aginduta.

Bestalde, zera ikusi dugu:
99 Orain arte sarerik osatzen ez zuten ekoizleak biltzen hasi dira.
99 Kontsumo taldea eta IGE gaia lantzen ari
dira, eskola jantokian txertatzeko.
99 Udala eta tokiko ekoizleak elkarlanean ari
dira asteroko azokaren proiektua lantzen.

HELBURUAK

99 Dirudienez, saltokietan eta azoketan tokiko
produktu gehiago eskatzen dituzte. Dendetan, Leitzako produktuak identifikatzen hasi
dira.

99 Partekatzea, sozializatzea eta tokiko produktuei buruzko diagnostikoa herritarrekin
osatzea.
99 Herriak, elikadura subiranotasunaren ikuspegitik abiatuta, hausnarketa bat egitea
etorkizunera begira, eta erronka eta behar
nagusiak antzematea.

99 Bi ekoizle gazte baserri batean hasi dira lanean, eta postu bat jarri dute azokan.

99 Tokiko produktuak sustatzeko ekintza plan
bat sortzea.

99 Izaten ari den eraldaketa eta izan duen eragina, oro har.

99 Berariazko helburuak: Udalaren eta herritarren arteko lankidetza bultzatzea; taldean
lan egiteko espazioak eta sinergiak sortzea;
kultura parte-hartzailea sustatzea; lehen
sektorea indartzea.

99 Orain arte udalerriko dinamiketan parte
hartzen ez zuten sektoreentzako espazio
bat ireki da.

INDARGUNEAK

99 Talde eragile bat sortu da, plana inplementatzeko eta jarraipena egiteko.
99 Prozesuaren ezaugarrietako bat eragileen
aniztasuna izan da –proiektua hasi baino
lehen egindako eragileen maparen

GAUZATZE ALDIA
2016 - 2017
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arabera–, baita
aniztasuna ere.

iritzien

eta

interesen

99 Landuko den gaiari interes orokorraren eta
komunitarioaren ikuspegia emateak prozesua aberasten du.

99 Ondoren hartutako konpromisoek prozesuaren legitimitatea bermatzen dute.

EKIMENERAKO AURREIKUSITAKO
ETORKIZUNA

99 Jarraipen batzorde bat eta lantaldeak sortu
dira hiru ildoak lantzeko: ekoizpena, kontsumoa eta sentsibilizazioa.

99 Ekintza plana asmo handiagoko prozesu
baten barruan sartzen dugu: elikadura subiranotasuna.

99 Herritar batzuk elkartu dira zenbait proiektutan lan egiten jarraitzeko.

99 Herritarren prozesuen eta aldaketekin lotutako prozesuen ezaugarri nagusia erritmo
aldaketak dira. Hala ere, uste dugu planean
zenbat eta gehiago aurreratu, orduan eta
inplikazio handiagoa lortuko dugula herritarren aldetik, eta plana erabat inplementatu
eta hobetuko dugula.

AURKITUTAKO ZAILTASUNAK
Ekintza planean jasotako proiektu batzuk gauzatzeko orduan, finantzaketa handia behar duten erakundeekiko edo udalaz gaindiko beste
erakunde batzuekiko mendekotasuna dago.

99 Plana berrikusi, eta beste bat sortu beharko
da. Halaber, ikusi dugu toki mailatik eskualde mailara igaro behar dugula.

ELEMENTU BIDERATZAILEAK
99 LeitzEKO kontsumo taldeak sentsibilizatzeko eta sareak sortzeko bi urtetan zehar
egindako lana.

EKIMENA DENBORAN ZEHAR
MANTENTZEKO GAKOAK

99 Helburu komunak partekatzea eta komunitatearen ongia nabarmentzea.

99 Planaren jarraipena egiteko batzorde bat
eta hainbat lantalde sortu ditugu, ekimenak
aurrera eramateko.

99 Prozesuaren kanpo dinamizatzaile bat,
prozesuaren emaitzak zabaltasunez eta interes propiorik gabe ikusten eta irakurtzen
dakiena.

99 Gainera, sendotu egin da elikadura subiranotasunarekin eta lehen sektorearekin lotutako lana aurretik egina zuten elkarte eta
taldeekiko harremana.

99 Komunikazioari dagokionez, tokiko hedabideak erabiltzeaz gain, gonbidapen pertsonalizatuak banatu ziren eskuz. Horrek
proiektua hobeki azaltzen eta parte-hartzea
handitzen lagundu zuen. Gainera, informazio
guztia udalaren webgunean egon da ikusgai.

99 Horrek inplikazioari eusten eta ekintza berriak aurreikusten laguntzen du, plana aberasten eta ekimenak sustatzen jarraitzeko.

IKASITAKO LEZIOAK ETA INSPIRAZIO
IDEIAK
99 Gertuko komunikazioak
errazten du.

parte-hartzea
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NAFARROAKO HONDAKINEN PLANEKO HERRITARREN
PARTE-HARTZE PROZESUA (2017-2027)
HARREMANETARAKO DATUAK
Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko Zuzendaritza Nagusia. Nafarroako
Gobernua
+ González Tablas kalea 9, 31005 Iruña
8 dgma@navarra.es
) 848 42 78 79
PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA ETA
HELBURUAK
Gure departamentuak parte-hartze publikoa
edo herritarrena planteatzen du bere plan eta
proiektu guztietan txertatu beharreko lan modu
gisa. Parte-hartze prozesua erabakiak hartzeko
fasearen hasieran planteatu zen; orduan, dokumentuak oraindik zirriborro fasean zeuden, eta
hainbat alternatiba hartzen ziren kontuan, administrazio izapideak egitearekin batera (Nafarroako Aldizkari Ofizialean 2017-2027 aldirako
Nafarroako Hondakinen Plana eta haren Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa –IEE– argitaratu aurretik).

99 Hondakinen Planean parte har dezaketen
alde interesdunak zein diren identifikatzea.
99 Planaren proposamena alde interesdunei eta biztanleriari, oro har, aurkeztea eta
kontsulta prozesua erraztea.

Hondakinen Plana egiteko proposatutako lan
esparruaren barruan, parte-hartze prozesu bat
planteatu zen. Prozesu horretan, hainbat espazio eta une bereizi ezarri ziren, ondoz ondokoak
nahiz aldi berekoak, eta parte-hartze prozesu
horretarako helburu hauek zehaztu ziren:

99 Hondakinen
Planaren
informazio
garrantzitsua eskura jartzea, eta honako
hauek ezagutzera ematea:
 Aurreko planaren emaitzak eta hondakinen egungo kudeaketa.

99 Parte hartzeko eskubideaz eta eskubide
hori gauzatzeko moduaz informatzea.

26

HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN JARDUNBIDE EGOKIAK NAFARROAN

 Gaur egungo egoeraren diagnostikoa.

362 partaidetza eta 62 ekarpen zenbatu behar
dira.

 Hondakinak biltzeko eta tratatzeko
aukerak hautatzeko arrazoiak.

Fase guztietako ekarpenak kontuan hartuta,
185 erakundetako 2.365 ekarpen inguru kontabilizatu dira, bai banaka bai taldeka egindakoak:
mankomunitateen 15 ekarpen, toki erakundeen
65, kolektibo eta instituzioen 38, enpresen 27
eta partikularren 40.

 Plan berriaren helburuak eta neurriak.
99 Ekarpenak, proposamenak, iradokizunak
eta/edo iruzkinak eta, hala badagokio, alegazioak aurkezteko aukera ematea.
99 Adostasun txikiena lortu duten eduki eta
proposamenak jendaurrean eztabaidatzeko gune bat sortzea.

Jasotako 130 alegazioetatik, 62 (% 48) baietsi
dira, dela erabat (41; % 32) dela partzialki (21;
% 16); eta 39 ezetsi dira (% 30). Azkenik, 29 alegazio ezetsi dira (% 22), dagoeneko Planaren
testuan daudelako.

99 Alde interesdunen eta herritarren proposamenak bildu eta aztertzea, hala behar denean Planean sartu ahal izateko.

Saioak eta prozesua baloratu dira, eta, % 68k
ongi (% 59,3) eta oso ongi (% 8,6) baloratu ditu.

99 Administrazio
publikoen
plangintza
hobetzea, lan teknikoak eta parte
hartzen duten erakundeen eta pertsonen
proposamenak alderatuz.

INDARGUNEAK
99 Prozesuaren diseinua jarraipen batzordea
osatzen zuten hainbat eragilerekin alderatu
zen, 2015ean egindako aurretiazko kontsulten aurreko fasean.

Helburu horiek betetzeko, sei maila eta lau faseko parte-hartze prozesu bat diseinatu zen.
Prozesu horretan, aurrez aurreko 29 saio/tailer
ireki egin ziren (bai eta hasierako fasean egindako 9 saio/jardunaldi ere).

99 Eztabaida oso presente egon zen; batez
ere, saio tematikoetan.

LORTUTAKO EMAITZAK

99 Itzulera fasean, informazioa, kontsulta
eta eztabaida sortu ziren gune guztietako
(lurraldekoak eta tematikoak) erabakiei
buruzko informazioa itzuli zen.

Prozesu osoan, 1.177 entitate, erakunde, enpresa eta pertsona gonbidatu dira bilera eta saioetan parte hartzeko.

99 Prozesuan, adituek osatutako lantalde bat
eratu zen.

Lurralde saio guztietan 556 parte-hartze pertsonal egin dira, eta 15 mankomunitate, 61 toki
erakunde, 19 gizarte kolektibo eta erakunde eta
24 enpresa ordezkatu dira; 38 partikularrak izan
dira. Saio horietan 231 galdetegi eta 1.917 ekarpen indibidual jaso dira. Horrez gain, 0. faseko

99 Aldez aurretik diseinatutako eta erakunde
eta gizarte mailan egiaztatutako partaidetza
plan bat egin zen.
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99 Lurralde eta sektore jarduerak bateratu ziren.

Bestalde, formatu txikiagoetan berregituratu
behar izan ziren partaidetza talde batzuk, parte-hartzaileek beren iritziak azaltzeko jarrera
irekiagoa izan zezaten.

99 Parte hartzeko prozesuari buruzko txosten
on bat egin zen. Bertan, prozesu osoa xehe-xehe azaltzeaz gain, bilera mota desberdinetatik (lurraldekoak eta tematikoak)
ateratako ondorio garrantzitsuenak nabarmendu ziren.

Azkenik, zenbait zailtasun aurkitu ziren dokumentuen kudeaketa eta eskura zeuden baliabideak uztartzeko.

99 Interesa duten erakundeak eta administrazioak
identifikatu ziren, eta ahalegin handia egin
zen haiei guztiei eta parte-hartzaileen
erregistroan agertzen ziren pertsonei
gonbidapenak egiteko. Erregistro horren
aurretik, Nafarroako Ingurumen Kudeaketak
biltzen zituen hondakinen arloko informazioa
jasotzeko interesa zuten pertsonen datuak.

ELEMENTU BIDERATZAILEAK
Elkarlana ona izan zen departamentuaren, esku
hartu zuten enpresa publikoen eta kontratatutako laguntza teknikoaren artean.
IKASITAKO IKASGAI ETA INSPIRAZIO
IDEIA NAGUSIAK

99 Parte-hartze handia eta proposamenak eta
alegazioak sortzea.

Prozesua departamentuaren eta Nafarroako
Gobernuaren beste plan batzuetara transferi
daiteke.

99 Planaren eta prozesuaren ikuspegian, oso
presente egon dira ekonomia, ingurumen
eta gizarte jasangarritasunaren printzipioak.

EKIMENERAKO AURREIKUSITAKO

99 Planaren edukian generoa kontuan hartzeari
dagokionez, Berdintasunerako Institutuaren
txostena aldekoa izan zen.

Plana aplikatzeko eta berrikusteko fasean parte
hartzen jarraitzea aurreikusi zen.

99 Ahalegin handia egin zen prentsa oharren,
sare sozialen, webguneen eta abarren bidez informatzeko eta komunikatzeko.

EKIMENA DENBORAN ZEHAR
MANTENTZEKO GAKOAK
Planaren jarraipena egiteko batzorde bat eratu
zen, plana ebaluatzeko eta, haren garapena eta
sortzen ziren arau berrikuntzak kontuan hartuta, eguneratzea proposatzeko. Batzordearen,
lantaldearen eta mahaien funtzionamendua eta
osaera arautzen dituen barne araudia idatzi zen.

99 Parte-hartze prozesua egituratu den espazio bakoitzean ere egin ziren bai itzulera
saioak bai amaierako itzulera saioa.
AURKITUTAKO ZAILTASUNAK
Zabalkunde handia egin bazen ere, zailtasunak
aurkitu ziren lurralde mailako bilera batzuetan
parte-hartze egokia lortzeko.
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