
 
 
 
 
 
 

 
Hirugarren saioaren akta 
 
Iturola Elkarlan Sorgunea 
Apirilak 8, 18:30-21:00 
 
 
 
Bileran egon dira:  

● 15 pertsona 
● Aurreko saioetan egon zirenak: 11. Pertsona berriak: 4 

 
 

 

Saioaren edukia: Gai ordena eta azalpena 
Saioaren aurkezpena: Euskaraz / Gazteleraz 
 

 
 

 
   

http://erabaki.hernani.eus/wp-content/uploads/1.-hirugarren-saioa_egutegia_apirilak-81.pdf
http://erabaki.hernani.eus/wp-content/uploads/hirugarren-saioa_ppt-sarrera_EUSK1.pdf
http://erabaki.hernani.eus/wp-content/uploads/hirugarren-saioa_ppt-sarrera_CAST1.pdf


1. Nor izan gara 
 
 
Zein eremutik zatoz? 

 
 
 
Azken saiora hurbildutako 
herritar berriak ere artearen 
eta kulturaren eremutik datoz 
gehienbat: arte-kudeaketa, arte 
hezkuntza, argazkilaritza eta 
idazketa-poesiatik, hain zuzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagusiki, zer egiten duzu? 
 
 
Egiten dugun horretan sakontzen, 
eremu gehienak aipatu dituzte 
herritar berriek: formakuntza 
(trebatzea eta ahalduntzea 
batetik, eta argazkilaritza, 
bestetik), sorkuntza (musika, 
eskultura eta idazketari 
dagokionean), bitartekaritza 
(unibertsitatea eta Experimento 
Limón) eta kudeaketa, azkenik. 
 

 
 
 

2. Lehen eta bigarren saioen laburpena 
 
Aurreko bi saioetan atera diren ideien aurkezpena egin da, saio honetako 
ariketa nagusiaren edukiak izango baitira: 

- Aurreko bi saioen informazio orokorra: parte hartzaileak, 
gonbidatuak, lan metodologia 

- Saioetan landutako edukiak, 5 gai nagusitan bilduta: 
- Zer da eta zertarako? 
- Nola? Ezaugarriak 
- Espazioak 
- Baliabideak 
- Kudeaketa 

 
 

   



3. Edukien lanketa talde txikietan 
 
Hemen jasotzen ditugun ekarpen gehienak mahai bakar batean eztabaidatu 
dira, gero plenarioan aipatu badira ere. Gometxa berdea: adostasuna; horia: 
zalantza; gorria: adostasunik ez. 
 
Zer da 

 
Sorgune kultural eta artistikoaren 
ideiarekin adostasuna agertu da, 
ñabardura bat eginez, sormen 
prozesu kolektiboez gain 
banakakoenak ere bultzatzeko 
aukera irekiaz. Terminologiari 
dagokionean, ekarpen bat ere jaso 
da: ez da ezer sortzen, dagoena 
hartu eta moldatu egiten dugu, 
beraz, sortzaileez baino, arte 
egileez hitz egiten da. 
 
Ikasteko gunea izatearen 
adostasuna, baita kultura baloreen 

eztabaida gune izatearekin ere. 
 
Topagunearen ideiari ekarpenak egin zaizkio: Arteaz eta kulturaz inguratua 
egongo den eremu bat bultzatu nahi da, ez da nahi eguraldi txarrarekin 
“Garbera” moduko bat bilakatzea bertako kafetegia (kafetegi bat irekitzen 
bada) eta ingurua, baina aldi berean ez da “artearen tenplu” itxi bat 
izaterik nahi, herritarren eta sortzaileen artean horma handi bat izango 
duena. Euria egiten duenerako espazioak behar dira Hernanin, baina ez da 
gune “arrunt” bat nahi: elkarrizketarako, kulturaz bustitzeko, kulturara 
hurbiltzeko izan behar du topagune honek, eduki bat izan dezala. 
 
Elkarlanerako espazioaren inguruan jasotako ideiak: Agian prozesuak 
alderantziz beharko luke, lehendabizi kultura mahaia sortu, eta mahai hori 
joango da beharrak zeintzuk diren zehazten. Horrela, jakingo genuke eraikin 
hau ote den edo besteren bat dauden beharrak asetzeko espazio egokiena. 
 
Herritarrekin izan beharreko harremanarekin loturik, azpimarratzen da 
parkeak aukera handiak irekitzen dituela aisialdiarekin eta kultur 
programazioarekin uztartzeko, herriarekin harremana sortzeko aukera oso 
egokia: zinea, emanaldiak, erakusketak, ekimen puntualak… bertan sortu 
diren gauzak herritarrekin konpartitzeko, udan batez ere. 
 
 
 
 
   



Zertarako 
 
Sinergiei dagokionean, ikuspegi 
ezberdinak jaso dira: partaide 
batzuek zalantza egiten dute 
lekurik aproposena den 
sinergiak sortzeko. Beste 
batzuek aldiz, azpimarratzen 
dute behin eta berriz herriko 
sortzaileen artean elkar 
ezagutza oso baxua dela, eta 
sakondu beharra dagoela. 
Arteleku, sinergiak bultzatzeko 
leku eredugarri bezala aipatzen 
da. Interes konpartituko lanak 
eta proiektuak bultzatu beharko 
lirateke bertatik, horretarako 

litzake Sormen Gune honen proiektua. 
 
Herritarrekin (denekin) egoteko leku bezala, potentzialitatea ikusten zaio: 
“gustatuko litzaidake izatea espazio bat nere amari azaltzeko zer sortzen 
ari naizen”, kultura herrira nola zabaldu, hori litzake “herritarrekin” 
esaten dugunean esan nahi dena. Gizarteratzearen garrantzia, hemen egingo 
den hori herriratzea, eta horretarako agian “klausulak” edo baldintzak 
jarri beharko dira espazioaren erabileran.  
 
Hala ere, kontuan izan honek ez lukeela esango herritarrentzat irekia 
egongo denik egun osoan eta espazio guztiak. Lanean ari denak ere 
kontzentrazio eta bakarrik egoteko momentuak beharko ditu, eta horiek 
errespetatzea beharrezkoa litzake. Ordutegiek eta astearen antolaketak 
baldintzatuko du hori. 
 
Umeentzat arte eskola egotea oso ideia interesgarria litzake, txikitatik 
sormena lantzen eta garatzen joateko, heldua egongo da haurren sormenari 
teknikarekin laguntzeko. Umeentzat eta gazteentzat. 
 
Biterin egiten diren ikastaro eredutik “aldentzea” edo desberdina izatea 
proposatzen da, bertan teknika ikasten da, baina ez da bultzatzen sormena. 
Teknika landuko bada Sormen Gunean, sormenarekin uztartua izan behar du. 
Kontzeptua landu behar da. 
 
Sortzaileentzat ere plataforma gisa ulertu daiteke eremu hau, herritarrekin 
egoteak sortzaileari ezagutarazteko eta herritarrekin harremanak egiteko 
plataforma gisa lagunduko du. 
 
Komunikazioa eta mediazioa ezberdindu, eta kontuan izan biak oso 
garrantzitsuak direla. 
 
 
   



Nola 
 
Irekia kontzeptuarekin lotura 
duten edukietan, hiru ideia 
azpimarratu dira: kanpoaldea 
kontuan izatearen garrantzia; 
ordutegi itxirik gabekoa 
izatea; eta herritarren 
aniztasunaren ideia. Zehaztasun 
edo ñabardurak egin zaizkie 
edukiei. 
 
Gune guztiak konpartitzen 
direla esaten denean, zehaztu 
da “ez pribatuak” izatearen 
zentzua hartzea.  
 

Ordutegi itxirik gabeko atalean adierazi da proiektuetan lanean ari 
direnentzat ordutegi malgutasun handia beharko dela, eta herritarrei 
begirakoan ere (beheko solairua izan daitekeena) ordutegi zabalekoa beharko 
litzakeela baita ere. [aurreko puntuan agertzen diren ekarpenekin 
kontraesanak ditu: zalantza puntua] 
 
Herritarren aniztasunarekin loturik, adina azpimarratu da eta kultura 
aniztasunaren kontzeptua gehitu da: euskaraz funtzionatuko duena eta 
gainerako hizkuntzetara irekia egongo dena (bereziki gutxituak). 
 
Bizia kontzeptuaren inguruan adostasunez azpimarratu dira argitasunez betea 
eta malgua-transformatzen dena kontzeptuak. Argitasunaren ideiari ñabardura 
egin zaio: “baina eremu batzuk iluntzeko aukerarekin” 
 
 
   



Espazioa 

 
 
Atal honetan, idatzizko orrian jaso diren puntuak jasotzen dira: 

- Ez jarri espazio espezifiko bat erakusketetarako: gela hutsa, 
jolasteko gunea ala egongela izan daitezke erakusteko guneak. 

- Kafetegi/taberna + egongela goxoa + jolasteko espazioa “batu” egin 
daitezke, bloketan izan gabe (irekiago herriari) 

- Gela hutsa, diafanoa:oholtza + tarima + linoleoaarekin, momenturen 
batean tailerrak egin ahal izango direnak bertan. 

- 3.solairuan co-working espazioa. Ekipatua, formakuntzarako ere erabil 
daiteke (sukaldetxo batekin) 

- Parkea, gela hutsa… formaziorako espazioa edozein izan daiteke. 
 

- No comprar material de grabación de cine, sino alquilarlo 
puntualmente, pero sí se puede tener salas de montaje (ordenadores, 
etc.) 

- Actividades vinculadas al cine (música, etc.), cursos con directores 
y ayudas prácticas al proyecto 
 

- 1. SOLAIRUAN (beheko Solairua da): egonaldi laburrak (kafe batetik 
aste beteko formakuntzara: tailerrak, master class…):  

- Mahaiak 
- Ikusentzunezkoak 
- “Goxo” egoteko guneak 
- Taberna kanpoan jartzeko aukera (ez bada sartzen, kanpoan uzten 

lehena taberna izan dadila) 
- 2. SOLAIRUAN: egonaldi luzeagoak edo ekoizpeneko gunea. 2 zati 



- Aste eszenikoak, gorputza: tarima + linoleo 
- Aste plastikoak: kanpoan ekoitzitakoarekin harremantzeko; 

tailer minimo bat kanpoaldean baina gune honekin konektatua; 
irisgarria (igogailua); ordenagailu pare bat 

- 3. SOLAIRUAN: zalantza ? 
 
Amaitzeko, irudi-eskemaren gainean aipatzen diren ideiak jasotzen dira: 

- Parkean,  
- naturaren jokabidea, ekosistema ezagutu (habitata, 

sendabelarrak…) 
- erakusketa gune bihurtu 

- 1.go solairuan (behe solairua) 
- kafetegia, elkargune izateaz gain erakusketa gune izatea 
- aprovechar al máximo el espacio para otras cosas 
- ez eduki erakusketetarako leku espezifiko bat 
- gela hutsa eta egongela-jolasteko lekua malgutasunez ireki eta 

ixteko aukera edukitzea 
- 2.solairua 

- oholtza + tarima behe solairuan jartzeko aukera, eta 
desmontablea izatea 

- pintura-marrazki-eskultura gunea behe solairuan, ahal izanez 
gero kanpo espazio batean gehitu (inbernaderoaren ideia) 

- Formakuntza gelak: egunaren arabera eta beharraren arabera 
funtzio ezberdinak asetzeko aukera. adibidez, egunez jolasa, 
arratsaldez formakuntza. 

- Sorkuntzaz gain, esperimentazioaren ideia gehitu. 
 



Baliabideak 
 
Baliabideen gaian lehentasunak argi 
edukitzearen ideia agertzen da: 
aholkularitza eta informazioa 
batetik, eta artista ekoizle bezala 
bultzatzea, bestetik.  
 
Kanpotik etorritako artisten 
egonaldiei dagokionean, herriko 
baliabideak ezagutarazi eta eskura 
jartzea proposatzen da, alojamendua 
ziurtatzearen ideia, eta herriko 
industria edo baliabide ezberdinekin 
harremana izatea (dinamizatzailearen 

bidez).  
 
Beste mahai batek  kanpotik etorritako artisten egonaldien ideia nahiko 
urrun ikusten dute, momentuz dauden baliabideak kanpo egonaldietan ez 
bideratzea proposatzen du. Eta egonaldiak egitekotan, baldintzak ondo 
zehaztearen beharra: zein ekarpen egingo dio halako egonaldi batek 
herriari? Trukearen formatua ere kontuan izan, kulturen arteko trukeak 
egiteko, adibidez. 
 
Hala ere, baliabideen gaian zentralitatea hartu duena bitartekaritzaren eta 
beken ideia izan da; herriko jendearentzat bekak, aholkularitza eta 
materiala. 
 
Bekak bultzatzeko ideia honetan Orona bezalako enpresak inplikatzea ere 
interesgarria litzake, beti ere jakinda enpresa pribatuen bekek zein 
arrisku dituzten, eszeptikoak neurri batean: hori dela eta, enpresen parte 
hartzea eta baldintzak neurtu eta erregulatu beharko dira. Leku bateratua 
eta sinergiak baldin badira Sormen Gunearen helburua, bekek honekin izan 
behar dute lotura. 
 
Aholkularitza bultzatzeko eta martxan jartzeko ez da beharrezkoa espazio 
fisiko bat. Bestalde, egonaldien akonpainamendua oso inportantea dela 
aurreikusten da. Egonaldi bat ez dira leku, baliabide eta proiektu bat 
bakarrik, baizik eta norbaiten ala talde baten babesa ere. 
   



Kudeaketa 
 
Plenario edo foroari dagokionean, 
batzarrean parte hartzeko 
irizpideak zehazteko proposamena 
egin da; nork parte hartu? 
Erabiltzaileak; beste leku edo 
espazioetako adituak+arituak; 
aipatzen da prozedura bat 
beharrezkoa dela parte hartzeko, 
malgua izango dena. Konpromezua 
eta inplikazioa uztartzearen 
beharra.  
 
Talde Motoreko komunikazio 
arduradunak; eta konpromisoa edo 

inplikazioa agertzen duten herritarrak, beti ere malgutasunez. 
 
Langileei dagokionean egiten diren aipamenak berriz, bi: prozedura 
malguaren bidez hautatuak izatea, eta gaian espezializatuak izatea. 
 
Eredu ekonomikoaren inguruan ere hitz egin da lan talde honetan, eta honako 
ideiak jaso dira: 

- Hitzarmenak egiteko aukera (5 urterako?) 
- Diru-laguntzak batzuetan itogarriak dira (zuriketak) 
- Financiación compartida: el Ayuntamiento financia medios y los 

taldes-asociaciones mediante diferentes actividades se pueden 
autofinanciar. 

 
 
  



4. Prozesuaren itxiera 
 
Hirugarren bilera honekin amaitzen da Sormen Gunea izango denaren lehen 
partaidetza prozesu hau. Hiru saioen amaierarekin, hala ere, gune berri 
honen lehendabiziko oinarriak jarri besterik ez da egin. Hori dela eta, 
prozesua amaitzeko azken urrats bat proposatu nahi da: 
 
Maiatzaren 15ean, azken aurkezpen saio bat egin nahi da, helburu hauekin: 

- 3 bileren ondorioak biltzen dituen proiektua aurkeztu 
- Prozesua amaituta, hurrengo urratsak definitu. Besteak beste, 

prozesuan ateratzen joan diren puntuak kontuan izanda, hauek izan 
daitezke: 

- Talde Eragilea sortu 
- Proiektu pilotua martxan jartzeko aukerak aztertu 
- Bekak martxan jartzeko aukerak aztertu edo orain artekoak 

berrikusi 
- Izena berrikusi 

 
 
Ondorioen aurkezpen saioa maiatzaren 15ean izango da, arratsaldeko 
19:00etatik 20:30etara Biteri Kultur Etxean. 
 

 


