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SARRERA

Prozesua guztiz azaldu aurretik, prozesuan zehar eman diren eta txosten partzialetan jaso ez diren bi gertaera azaltzea 
beharrezkoa iruditzen zaigu. 

Hasiera bateko plangintzan Urumea ikastolakoekin elkarlanean egingo zen maketa bat aurreikusten zen, Ideia 
tailerraren oinarri gisa erabiltzeko eta ikasleriaren inplikazioa lortzeko. Hori adosteko asmotan, Ikastolako irakasleekin 
bilera bat izan genuen iraila hasieran.

Helburua, ikasleria aktiboki inplikatuko zuen parte-hartze espazio zehatz bat garatzea zen, auzoaren ezagutza ezberdin 
bat, gerturatze bat eta ahalduntze bat lortzeko.

Egindako bileran maketaren gauzatze egunak jakinaraztean (abendua-urtarrila 2016) irakasleek parte-hartzea baztertu 
zuten, maketa egin ahal izateko orduetan, ikasleen “Inude eta Artzainak” festarako prestaketarako lanak egiteko 
plangintza egina baitzuten.

Erabaki horrek maketa RB3 lan taldeak berak egitea ondorioztatu du, prozesuaren denborek ez baitzuten beste 
ezertarako aukerarik uzten.

Bestalde, Tokiko Administrazioaren Sail guztiak eta baita gizarte eragileak ere, prozesuaren aurrera pauso guztien 
jakinaren gainean egon dira helarazi zaizkien txosten partzialekin, beharrezkoa den gardentasuna lortzeko 
helburuarekin.

Testuinguru horretan, aurre fasean egindako bilerez gain, erregularki Yolanda Zorita udal arkitektoarekin eta Mertxe 
Gómez Agenda 21 eta parte-hartze teknikariarekin bildu gara. Helburua, prozesuaren jarraipena egin eta honen 
garapenean zehar balizko egokitzapena proposatzea izan da.

Txosten honek, 2016ko ekaina eta 2017ko otsaila bitartean garatu den, LIZEAGA 3.0 parte hartze prozesuaren plangintza, garapena eta emaitzak jasot-
zen ditu.
Prozesuan zehar, RB3ren metodologia jarraituz, etapa ezberdinen txosten partzialak egin dira. Horietako bakoitzak, eman diren urrats guztiak azaltzen 
ditu eta baita lortutako emaitza partzialak ere. Hori dela eta dokumentu honek, txosten horiek jasotzeaz gain, azken emaitzen deskribapen bat, proze-
suaren analisi kritikoa eta sortu dugun material guztia jasotzen dituen eranskinak ere badakartza.
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Bilera horietako bat udal arkitektoak deitu zuen Azaroaren 2an egindako tailerraren ostean. Bileraren helburua parte 
hartzaileen perfilaren inguruan hausnartzea zen, emakume eta gazteen presentzia urriaz ohartuta. Bilerara talde 
horiei zegozkien sailetako teknikoak deitu ziren eta soilik Berdintasun sailekoa bertaratu ahal izan zen. 

Bileraren helburua kolektibo horien parte-hartzea bermatu eta bultzatuko zuten ekintzak adostea zen. RB3 taldeak 
Berdintasun eta Gazteria Sailekoei ekintza hauek prozesuko aurre fasean proposatu arren, ez ziren bere garaian aurrera 
eraman.

Saiakera bat egitea erabakita, tailerren ordua ordubete aurreratzea eta haurtzaindegi zerbitzua jartzea eta gazteekin 
bi  lan saio egitea adostu zen.

Aldaketa hauek zabalduagatik ere, ez dute esperotako eraginik izan, prozesua martxan zegoela egin direlako ziurrenik.

Ordutegi aldaketa eta haurtzaindegi zerbitzuak auzoko emakumeak erakartzea ez lortzeaz gain, ohiko zenbait parte 
hartzailek ezin bertaratzea eragin dute. Lehen saiakera ikusita, neurri hau alde batera utzi da eta tailerren ordutegia 
parte hartzaileekin adostea erabaki da. 

Gazteekin egindako lehen lan saioan parte hartzea ia hutsekoa izan da eta ez da kolektiboaren inplikazioa lortu. 
AMAIERAKO ZENBAIT GOGOETA atalean gai hau kritikoki aztertuko da.

SARRERA
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PARTE HARTZE IBILBIDEA
Parte hartze ibilbidea hiru fasetan banatzen da: ezagutza fasea, parte hartze fasea, eta deliberazioa eta ekintza fasea.

Sarreran aipatu bezala, etapa eta fase bakoitzeko txosten partzial bat idatzi da. Txosten guzti horien batura da prozesu 
osoaren txostena. 

Agertoki tailerrari dagokion txostenak estrategia eta ekintzak ere jasotzen ditu, parte hartzaileen lan onak eta 
planteaturiko lan dinamikak, tailer berean bi gaiak lantzea ahalbidetu baitzuen. 

Hori ikusita, Estrategia eta ekintza tailerra kentzea eta Ideia tailerrari bi saio eskaintzea erabaki zen.

EZAGUTZA HAUSNARKETA DELIBERAZIOA ETA EKINTZA

AURRE FASEAREN TXOSTENA

DIAGNOSTIKO TAILERRAREN TXOSTENA

AGERTOKI TAILERRAREN TXOSTENA

IDEIA TAILERRAREN TXOSTEN PARTZIALA

IDEIA TAILERRAREN TXOSTENA

DISEINU TAILERRAREN TXOSTENA

DIAGNOSTIKO TAILERRA

helburua
Arazo eta aukerak, 
eta berain arteko 
harremanak aztertu

Emaitza
DIAGNOSTIKO MATRIZEA

AGERTOKI TAILERRA

helburua
Etorkizuneko agertoki 
desiratu, erreal eta 
bideragarria definitu

Emaitza
AGERTOKI MATRIZEA

ESTRATEGIA TAILERRA

helburua
Diseinaturiko agertokira 
iristeko ekintza eta 
estrategiak definitu

Emaitza
ESTRATEGIA MATRIZEA

IDEIA TAILERRA

helburua
Esku-hartze zehatzak proposatu 
eta denboran zeharko 
lehentasunak ezarri

Emaitza
GOGOETA MATRIZEA

01 02 03 04urriak 19 azaroak 02 azaroak 24 abenduak 14

DISEINU TAILERRA

helburua
Auzoaren espazio konkretu bat 
diseinatu eta gauzatzeko aukerak 
aztertu ( birziklatu, auzolana,etab.)

Emaitza
PROIEKTUA

05 abendua|urtarrila
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PARTE-HARTZE PROZESUA

LIZEAGA 3.0

AURRE FASEA
2016 ekaina| iraila
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ABIAPUNTUA, prozesua

2016ko ekainean, Alkatearekin, udal arkitektoarekin eta parte-hartze teknikariekin hainbat bilera egin ondoren, 
Hernaniko udalak, RB3 Hiri Berrikuntza Integratua unibertsitateko enpresari, Lizeaga auzoaren parte-hartze prozesu 
baten plangintza eta garapena burutzeko enkargua ematen dio.

Proiektua herritarren eskaera egituratu batetik sortzen da eta tokiko administrazioak eskari hau jaso eta balioan 
jartzen du.

2015ko udaberrian Gibelalde ,auzoko bizilagun elkartea, RB3rekin harremanetan jartzen da. Beraien eskaera, auzoa 
hobetuko duen prozesu bat martxan jartzea da, eta bloke arteko patioen bi espazioetatik hastea proposatzen dute.

Lehen proposamena aurkeztean, Udaletxeak konpromisoa erakusten du eta prozesuaren irismena handitzea eskatuko 
du. Talde teknikoari, etorkizuneko plangintzaren gidalerro bihurtuko den, auzoaren hobekuntza integrala definitzeko 
prozesu bat aurrera eramateko nahia adierazten dio. Herritarren benetako eskaera eta desioekin bat datorren 
plangintza bat. Aldaketari bultzada bat emateko eta parte-hartze fasea amaitzeko, epe motzean gauzatuko den esku-
hartze zehatz bat definitzea erabakitzen da.

Parte-hartze prozesua 2016ko ekainean jartzen da abian. Hiru fase nagusitan egituratzen da.

Ezagutza eta diagnostiko aurre fasea

Parte-hartze fasea

Ekintza fasea

2015ko APIRILA
Gibelalde RB3rekin 
harremanetan jartzen da 
auzoa hobetzeko zer egin 
daiteken aztertzeko.

2015ko EKAINA
Gibelaldek lehen 
proposamena aurkezten dio  
alkatetzari

2015ko IRAILA
RB3 alkatetzarekin elkartzen 
da eta prozesuaren irismen 
berria zehazten du.

2016ko EKAINA
Parte-hartze prozesua 
abian jartzeko erabakia 
formalizatzen da

2016ko EKAINA
Ezagutza eta diagnostiko 
aurre faseari hasiera ematen 
zaio

2016ko URRIA
Aurre fasea amaitutzat 
ematen da eta emaitzak 
herritarrei itzultzen zaizkie 
informazio tailer batean

LIZEAGA 3.0 izena Gibelaldek proposatu du; Elkartekoek, parte-hartze prozesu hau, auzoaren aldaketaren ibilbidean, 
azken urteotan izandako hirugarren gertaera garrantzitsua dela sentitzen baitute. Web eta 3.0 teknologiei ere keinu 
bat egiten die, izan ere 3.0 teknologien oinarriak besteak beste,  guztien onura, pertsonen integrazio unibertsala, 
modu proaktiboan ekiteko gaitasuna eta garapen jasangarria baitira.

Lehenengo fasea, bere emaitzak dokumentu honetan ikus daitezkeenak, 
ekaina eta iraila bitartean egin da, bigarrena, urria eta abendua bitartean; 
eta hirugarrena, urtarriletik aurrera. Azken horren iraupena, gauzatzea 
erabakitzen den proiektuaren araberakoa izango da.
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ABIAPUNTUA, auzoa

Hernani Urumea ibaiaren inguruan jaio eta garatu zen nekazal nukleo bat izan da. Inguruetako beste udalerri batzuen 
gisan, industria iraultzak eraginda, 1900an bere egitura guztiz aldatu zen. Hernanik kokapen estrategikoa du lurraldean, 
kostatik gertu aurkitzen delako, eta garai haietan, ibaiak nabigagarriak izateak komunikazio azkarra ahalbidetzen 
ziolako. 1863an Irun- Madril trenbidea eta 1900an Hernani- Donostia tranbia eraikitzeak, baldintza horiek areagotu 
zituen.

Baldintza eta gertakari horiek, lantegien kokapenerako gune pribilegiatu bihurtu zuten Hernani eta mendean 
zehar hauek bertan kokatzen dira. 50 eta 60. hamarkadetan, industria aktibitatea nabarmen hazi zen, hirigintza eta 
demografiaren garapenean eraginez.

Industriaren berehalako garapen honek, biztanleriaren hazkunde garrantzitsua eragin zuen. Sortu berri zen etxebizitza 
eskariari erantzun ahal izateko, alde zaharretik urruti eta lantegietatik gertu zeuden lursail lauetan, hainbat auzo 
periferiko eraiki ziren. Gerora, apurka-apurka, hiri ehundura osatzen joan zen, alde zaharraren inguruan auzo berriak 
azaldu baitziren. Hazkunde hori, ordea, ez zen era egituratu batean gertatu, etxebizitza eskari izugarriari aurre egin 
behar zitzaiolako baizik.

Biztanleriaren gehiengoa, Euskal Herriko edo estatuko beste probintzietako immigrazioaren ondorioz heldu zen.
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ABIAPUNTUA, auzoa

Lizeaga, 60. hamarkadan jaiotako langile auzoa da. Alde zaharraren hego-mendebaldean kokatzen da eta hiri-
ehundurari jarraitasuna ematen dio. Auzoa, Hernani eta Urnieta lotzen dituen errepidearen inguruan hazi da.

Dentsitate altuko eraikigarritasuna da bere ezaugarrietako bat, bost eta hamar solairu arteko eraikinak dituen ehundura 
trinkoa baitu.

Egitura morfologiko horrek, auzoak jaiotzetik pairatu duen espazio publikoaren urritasuna ulertzen laguntzen du. 
Auzoa, bere garapen urteetan nagusiki langile biztanleria zenaren  bizimoduarekin bat zetorren bizitegi eremu moduan 
konfiguratu zen.

Jatorrizko biztanleria, estatuko txoko ezberdinetatik etorritako immigranteen lehen belaunaldia da, euren artean 
jatorri jakin bat gailentzen ez delarik.

Hiri-egitura trinkoa, lurralde errepide baten zehar kokatua egotea, bizitegi izaera eta biztanleriaren jatorria, auzoaren 
irudian eta izaeran eragina duten faktoreak dira.

Alde zaharretik gertu egonagatik, Lizeaga auzo periferiko gisa sentitzen dute. Gaur egun ere eragiten dion baldintza 
“historiko” horrek, auzoaren egungo arazoak zehazten ditu. Hala ere, hobekuntzarako zenbait aukera badagoenez, 
LIZEAGA 3.0 prozesuak hauek identifikatu eta indartu nahiko lituzke, dauden arazoei aurre egin ahal izateko.

1961

1976
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HELBURUAK ETA IRISMENA

Prozesuaren helburu orokorra, Lizeaga auzoarentzat etorkizun erreal eta bideragarri bat planteatzea da, bere historia, 
izaera eta nortasunarekin bat datorrena.

Helburu orokorrari, beste batzuk gehituko zaizkio:

• Gogoeta kritiko bat sortzea, auzoaren potentziala, hiri-inguruarekin duen harremana eta hobetzeko dituen aukerak 
eztabaidagai hartuta.

• Arazoen diagnostiko bat egitea, eta aukera guneak identifikatzea, hobekuntzarako prozesua bultzatu eta abian 
jartzeko.

• Epe ertain luzerako ekintza eta estrategia integralak definitzea eta epe motzeko balizko ekintzak identifikatzea, 
beharren lehentasunaren arabera.

• Ahaztuta eta zaharkituta geratu den gune “periferiko” honen berreskuratzea, hiri eremua eskala ezberdinetan 
hobetzeko, bai auzo eskalan, bai hiri eskalan.

• Parte-hartzailea den hirigintza eredu berri baten oinarriak ezartze aldera, adostutako konponbideetara iristeko 
kolektibo eta interes ezberdinen arteko elkarrizketan eta ulermenean laguntzea, gatazkak kudeatzea eta parte-
hartze kultura eta gizarte kohesioa indartzea.

DISEÑAR UN ESCENARIO 
DE DESARROLLO FUTURO, 
ACORDE CON EL PASADO Y EL 
PRESENTE DEL BARRIO Y DEL 
MUNICIPIO

DEFINIR LAS ESTRATEGIAS 
INTEGRALES MÁS 
OPORTUNAS Y VIABLES PARA 
ALCANZARLO

PLANIFICAR ACCIONES 
CONCRETAS Y MÍNIMAS A 
CORTO PLAZO QUE PUEDAN 
PROCURAR UNA MEJORA DEL 
ENTORNO

Prozesuaren irismenari dagokionez, erakundeen konpromisoa, epe motzeko ekintza 
bat gauzatzea eta epe ertain/ luzeko estrategiak etorkizuneko plangintza erabakitzeko 
momentuan aintzat hartzea da, emaitzen bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa 
kontuan hartuta, betiere.

VIABILIDAD
RESULTADOS EKINTZA 

ERALDATZAILEA

DISEINATU. AUZO ETA 
HERRIAREN IRAGANAREKIN 
ETA ORAINAREKIN BAT 
DATORREN ETORKIZUNEKO 
GARAPEN AGERTOKI BAT 
DISEINATU.

DEFINITU. HORI 
LORTZEKO EGOKIENAK ETA 
BIDERAGARRIENAK DIREN 
ESTRATEGIA INTEGRALAK 
DEFINITU.

PLANGINTZA EGIN. 
INGURUAREN HOBEKUNTZA 
ABIARAZIKO DUEN EPE 
MOTZEKO EKINTZAREN 
PLANGINTZA EGIN.

EMAITZEN 
BIDERAGARRITASUNA
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ERABILITAKO METODOLOGIA

RB3 Hiri Berrikuntza Integratuak, Gizarte Elkarrizketarako Metodologia bat diseinatu du, urtetako unibertsitate 
ikerketa eta hiri eraldaketa prozesuekin loturiko parte-hartze prozesuetako lan esperientziaren emaitza  bezala. 

LIZEAGA 3.0 prozesuaren planteamendua, esparru orokorra definitzen duen metodologia honetan oinarrituz diseinatu 
da. Bertatik abiatuz, landuko diren gaiak eta testuinguruko ezaugarriak aintzat hartuta, prozesu zehatza definitzen da. 

Metodologiak, ezagutza, hausnarketa, deliberazio eta ekintza batzen dituen ibilbide bat proposatzen du, eta erreminta 
eta teknika zehatzak erabiltzen ditu honakoak lortzeko:

• Ezagutza sozialki eraikia egotea, ezagutza eta esperientzia ezberdinak bateratuz.

• Hausnarketa taldekoa eta prozesuko gaiei, helburuei eta irismenari dagozkionak izatea.

• Deliberazioak balizko soluzioak ebaluatzea, jatorrizko egoeran duten pisu espezifikoaren eta proposaturiko 
helburuaren arabera.

• Ekintza, ahal den neurrian, bizilagunek diseinatzea eta gauzatzea, ahalduntze prozesu progresibo baten bitartez. 

Ibilbide honek jatorrizko egoera eraldatzeko helburua du. Eraldaketa hori, arazoen, aukeren eta lekuaren gaitasunen 
ezagutzan eta eraldaketa sustatzera gonbidatuta dauden eragileen jakintzan oinarrituko da.

ELKARRIZKETA SOZIALA

Testuinguru jakin baten, 
eraldaketa adostu bat 
egiteko asmotan, ezagutza, 
hausnarketa, deliberazio eta 
ekintza prozesuan honako 
eragileek parte-hartu eta 
jardungo dute:

HERRITARRAK

ADMINISTRAZIOA

TEKNIKARI ADITUAK

EZAGUTZA HAUSNARKETA DELIBERAZIOA ERALDAKETA

AURRE FASEA
Lantalde teknikoa

Administrazioa
Gibelalde

PARTE-HARTZE FASEA
Herritarrak

Lantalde teknikoa
Administrazioa

GAUZATZE FASEA
Administrazioa

Teknikari eta adituak
Herritarrak
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, garapena

Aurre ezagutza fase honen helburua, LIZEAGA 3.0 prozesu espezifikoaren plangintza burutzea izan da, RB3k diseinatu 
duen Gizarte Elkarrizketako Metodologian oinarrituz. Auzoaren historia berreraiki, eta jatorrizko egoeraren aurre 
diagnostiko bat burutu da.

Zehazki, ondorengoak burutu dira:

• Testuinguru fisiko eta sozio-kulturala definitu da.

• Problematika testuinguruan kokatu, herritarrek eta administrazioak, Lizeaga “gaia” nola hautematen duten ulertu, 
alegia.

• Partaideen profila identifikatu, aniztasuna eta adierazgarritasuna bermatzeko.

• Auzoarentzat gogoangarriak diren gertaera subjektibo eta objektiboak bilduko dituen denbora lerroa egin.

• Arazo eta aukerak biltzen dituen aurre diagnostiko planoa egin.

Horiek burutzeko, teknika ezberdinak erabili dira, esaterako, dokumentu azterketa, elkarrizketak eta landa lana. 

DOKUMENTU AZTERKETA
Liburutegia
Hemeroteka
Aurre azterketak

ELKARRIZKETAK
Administrazioa

Hirigintza
Ingurugiroa
Parte-hartzea
Gizarte ongizatea
Kultura
Gazteria
Berdintasuna
Euskara
Hezkuntza

Gizarte eragileak
Gibelalde
AEK
Urumea Ikastola

LANDA LANA
Bisitak auzoan eta 
inguruetan
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak

AZTERGAI DEN TESTUINGURUA

Eskariaren jatorria, auzoaren homogeneitate morfologiko eta soziala eta Lizeaga hobetzeko prozesua bultzatzeko 
tokiko administrazioaren nahia kontuan hartuta, prozesua lehentasunez auzoarekin lotzea erabaki da.

Hirigintza eta gizarte ikuspuntutik, Urumea Ikastola eta Zahar egoitza presentzia esanguratsuak dira.

Hala eta guztiz ere, Alde zaharrarekin eta Ezki “Tilos” eremuarekin duen gertutasunak, hausnarketa prozesuaren 
mugak zabaltzera garamatza, Lizeaga udalerrira eta udalerria Lizeagara hurbiltzeko oinarri gisa. 

PROBLEMATIKAREN TESTUINGURUA

Administrazioak, ahaztuta izan duen auzoan, aukera ezin hobea ikusten du gertuko 
eremuentzat eta egungo hiri plangintza eredua birpentsatzeko.

Auzokideek, fase honetan Gibelaldek ordezkatu dituena, auzokoa izatearen 
sentimendu ukaezina dute. Gibelalde, egungo bizilagunen partaidetza urriaz 
damutzen da,  baina prozesu hau beraien inplikazioa eta konpromisoa areagotzeko 
aukera izan daitekeela uste du. Gehiengoen pertzepzioaren arabera, azken urteotan 
Administrazioak auzoa ahaztuta izan du.

Hernaniko herritarrek, auzoa urruti eta   herritik eta beraien bizitzetatik urrunduta 
ikuste dute eta ez die inolako interesik sortzen. Auzoa, pasatzeko eremu edo 
aparkaleku gisa erabiltzen dute, herri erdigunetik gertu dagoelako.

BOTTOM UP PROZESUA 

(BEHETIK)

+
ERAKUNDEEN 
KOMPROMISOA
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak

PARTAIDEEN PROFILA

LIZEAGA 3.0 prozesua lehentasunez bertako biztanleriari zuzenduta dago. Prozesua beraien bizitegi eremua hobetzeko 
pentsatua dago, hori dela eta, erreferentziazko kolektibo nagusia beraiek direla uste da.

Hala ere, prozesuaren irismena eta gakoak diren zenbait ezaugarri eta problematika kontuan izanik, beste zenbait 
kolektibori ere gonbita luzatzea erabaki da.

Urumea Ikastolako ikasleria, nahiz eta herri osoko guneetatik etorri, auzoa egunero erabiltzen duen kolektiboa da eta 
auzoaren ezaugarriak pairatzen ditu.

Auzoan gazte lokalen kopurua altua denez, prozesuan zuzenean inplikatzeko ahalegina egitea erabaki da Gazteria 
sailekoekin batera. Gazteri sailekoak arduratu dira beraiekin lehen harremana ezartzeaz. Eskaintzea daukaten 
denboraren arabera, aurre bilera informatibo bat egin ala ez erabakiko da. 

Gizarte ongizatekoen aholkua jarraituz, alde batera uztea erabaki da Zaharren egoitzako erabiltzaileen inplikazioa. 
Kasu bakan batzuk salbu, Lizeagan bizitzarik egiten ez duen kolektiboa da eta ez dute harremanik ez  auzoaren 
problematikarekin ezta bizilagunekin ere.

Eragina gehiago pairatzen duen herritar horiez gain, Prozesua Herritar guztiei eta Tokiko administrazioari zuzenduta 
dago.

Ohiko arau modura eta gardentasuna ziurtatzeko helburuarekin, plangintza, herritar guztiei eta herriko elkarteei 
jakinaraziko zaie. Guztiak parte hartzera gonbidatuta daude, norbere interes eta konpromiso mailaren arabera 
azalduko diren espezifikotasunak kontutan hartuta. Aldi berean, Tokiko Administrazioko sail ezberdinen parte-hartzea 
espero da, eztabaida eraikitzaileagoa eta eraginkorragoa izate aldera.

GIZARTE ERAGILEAK

Gibelalde
Bizilagunak
Ikastolako Ikasleria
Gazte lokalen erabiltzaileak

Herri elkarteak
Hernaniko biztanleria

ADMINISTRAZIO SAILAK

Hirigintza
Ingurugiroa
Partaidetza
Gizarte ongizatea
Kultura
Gazteria
Berdintasuna
Euskara
Hezkuntza
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak

DENBORA LERROA

Denbora lerroa, problematika testuinguruan kokatzen laguntzen duen bistaratze teknika bat da. Auzoaren sorreratik 
egundaino izandako gertakizun esanguratsuenak biltzen dira. Gertaerak bitan bereizten dira, objektiboak (dokumentu 
azterketa eta elkarrizketetatik) eta subjektiboak (elkarrizketa edo bestelako topaketetatik). Informazioa koadranteetan 
ordenatzen da, aldi berean gertaerak leku eta gaiarekiko  duen eragin positibo edo negatiboaren arabera banatuz.

Orain arte dokumentu azterketa eta 
elkarrizketetatik lorturiko gertaera 
objektiboak adierazi dira soilik. Denbora 
lerroa osatzeko, bereiziki gertaera 
subjektiboei dagokionez, herritarrek 
beraien oroitzapenekin eta bizipenekin 
lagunduko dute. 

Dokumentu hau Gibelalderen egoitzan 
aurkituko duzue Diagnostiko tailerraren 
egunera arte. Helburua, guztiek 
oroitzapen eta bizipenak idazteko aukera 
izatea da.

AUZOAREN HISTORIA ETA 
LEKUAREKIN LOTURA DUTEN 
HERRITARREN BIZIPEN ETA 
OROITZAPENAK BISTARAZI
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak

Denbora lerroan ikus daitekeen modura, bildutako auzoaren inguruko gertaera objektiboek aukera fisiko eta sozialeko  
espazioen etengabeko galera prozesu bat azpimarratzen dute.

Horrek lotura zuzena du azken hamarkadetan emandako hiri garapenarekin, gehien bat hazkunde ekonomian zentratu 
dena biztanleriaren bizi kalitatearen eta espazioen nortasunaz partzialki ahaztuz.

Beste alde batetik, udalerriak Lizeaga “ahaztuta” izan duela agerian geratu da. Bere ezaugarri “periferikoarekin” 
lotura zuzena duen prozesua. Hala eta guztiz ere, Tokiko administrazioak LIZEAGA 3.0 prozesuarekin erakutsi duen 
konpromisoa inflexio puntu esanguratsu bat da. Auzoak eta bertako biztanleriak, desio duen aldaketa bultzatzen 
laguntzeko aukera ederra eskainiz. 

Eragin handiena duten gertakariak kritikoki aztertzeari ekin diogu. Helburua aurrerago burutuko den talde hausnarketa 
prozesuaren oinarri izatea da, lortutako emaitzak kalitatekoak eta eraginkorrak izan daitezen.

Auzoko lehen etxebizitzaren eskriturak 
1963koak dira. Eskeman ikus daitekeen modura, 
10 urteren buruan auzoa ia amaitua dago eta 
1984an egungo egoerara iristen da. 

Mailakako eraikitze prozesu honek, biztanleriak 
jatorri ezberdinak izatea eragiten du, eta beraz, 
ez dago aurrez sortutako nortasunik. Lizeagaren 
egungo nortasuna denboran zehar eraiki da, 
eta hau potentzial bat izan daiteke, bertako 
biztanleria baita “auzoa eraiki” duena.

70. hamarkadan bizilagunen lehen elkartea sortzen da, talde nortasun baten kohesio eta eraikitze prozesua bultzatzen 
lagundu duena.

80. hamarkada erdialdera elkartea desegin izanak hutsune handia utzi zuela ikusten da. 

LIZEAGA 1963|1984

NORTASUN ANIZTASUNA

BIZILAGUNEN ARTEKO 
LANA|KOHESIOA

HUTSUNE SOZIALA

NORTASUN AHULA

ERREFERENTZIAZKO 
GIZARTE 

KOLEKTIBOAK 
EGOTEAREN 
GARRANTZIA
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak

90. hamarkada hasieran, Paradorea, erabilerarik gabe ordurako, auzoko 
zein herriko gazteek okupatuko dute bertan gaztetxe bat sortzeko. Herri 
izaera indartzen lagunduko duen leku dinamikoa izango da. 90. hamarkada 
amaieran, Gaztetxea eta Langile Ikastola espazioak partekatzen hasiko 
dira. Garai haietan sortu zituzten olinpiadak eta Akelarrea, gaur egun ere 
Lizeaga auzoko kaletatik hasten dena.

Azkenik, 2003an, Paradoreak su hartu zuen eta eraisteari ekin zioten. 
Herritarren gehiengoaren ustetan galera izugarria izan zen. Urte batzuk 
geroago, beste gazte belaunaldi batek txabola bat eraiki zuen orubean 
Paradorearen oroimenez, baina epe motzean, aparkaleku bilakatu zuten. 
Ondorioz, balio sinboliko guztia galdu zuen.

80. hamarkadan auzoaren beherakada prozesua hasten da. Gertuko 
komertzioak itxiz doaz apurka-apurka eta honek erdigunearekiko duen 
menpekotasuna areagotzen du.

Bestalde, Udalerri mailan, auzoa droga trafiko-gune bihurtuko da. Azken 
honek, udalerriak Lizeagarekiko duen irudi negatiboa areagotzen du eta 
elkarbizitzan arazoak sortuko ditu tokiko eskalan.

90. hamarkadan auzoko biztanleriaren zahartze bat nabari daiteke, 
biztanleria gazteena auzotik alde egitearekin eta demografia mugimendu 
urriarekin batera. 

Horrek, irisgarritasun txarra eta gertuko komertzio eskasia bezalako 
problematiken eragina areagotzen du. 

AHALDUNTZEA

JARRERA PROAKTIBOA

NORTASUN GALERA

DEGRADAZIO EKONOMIKO 
ETA SOZIALA

BIZTANLERIAREN 
ZAHARTZEA

IRUDI NEGATIBOA

GERTUTASUNA
VS

MENPEKOTASUNA

GIZARTE 
NORTASUNA

= 
ESPAZIO 

NORTASUNA
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak

2000. urtetik aurrera, auzoan zenbait proiektu gauzatuko dira. Batzuk 
oso positiboak eta beste batzuk, bizilagunen parte-hartzerik izan ez 
delako, negatiboak kontsideratzen dira. Azken horien artean leudeke, 
Lizeaga kaleetan bidegorria eraikitzea, parkeak ixtea eta horietako bat 
aparkaleku bihurtzea, eta inoiz gauzatu ez den auzoaren urbanizazio 
proiektua.

Eragin positiboen artean aipatu genitzake herri sarreraren eta Sandiusterri 
kalearen aldaketa, ikastola ondoko parke berriaren eraikitzea eta Urumea 
ikastolaren handitzea.

Proiektu hauen eragin positiboa agerikoa den arren, atzean auzoaren 
hobekuntza bilatzen duen estrategia integraleko proiekturik ez dago. 

2012ko ekainean Gibelalde bizilagun elkartea sortzen da. Elkarteak 
ekintza ezberdinak bultzatzen ditu eta hobekuntzaren eskari 
egituratuaren bozeramailea bihurtzen da.

50 urteurren festa antolatuko dute eta hiri irisgarritasunaren hobekuntza 
proiektu bat sustatuko dute KOXKA elkartearekin batera. Ikastolako 
jolastokiaren estalkiaren proiektuan ere parte-hartzen dute, auzoarentzat 
erlazionatzeko beharrezko espazio dela pentsatuz.

Hala ere, proiektu orokorrago bat ez izateaz kexu dira, baita beraiek 
antolatutako bilera eta ekintzetako bizilagunen parte-hartze kopuru 
baxuaz ere.

LIZEAGA 3.0 prozesuaren bultzatzaile bihurtuko da, parte-hartze altuago 
bat izango duen epe luzeko hiri berroneraketa proiektu bat planteatzeko 
asmoz.

HOBEKUNTZARAKO 
PROIEKTU INTEGRALIK EZ

HIRIGINTZA EREDU 
ZAHARKITUA

BIZILAGUNEN PARTE-HARTZE 
BAXUA

GIBELALDEREN JARRERA 
PROAKTIBOA

ALDATZEKO NAHIA

LIZEAGA 3.0
OROITU

HAUSNARTU
BIRPENTSATU 
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak

AURRE-DIAGNOSTIKO MAPA

Diagnostiko mapa, auzoa eta bere inguruaren, testuinguruaren ezaugarri fisikoak, antzemandako aukera eta arazoak 
eta euren inpaktua modu grafikoan irudikatzen dituen mapa da.

Erreala eta bideragarria den eta Lizeaga eta herriaren nortasunarekin bat datorren eraldaketa plana zehazteko helburua 
duen hausnarketa kolektiboa abian jartzeko ezinbesteko abiapuntua da inguruaren ezagutza.

IRUDIKATURIKO  DATUAK 

Etxebizitzak

Erabilerak

Hiri irisgarritasuna

Jarduerarik gabeko fronteak

Kontrolik gabeko guneak

Aparkalekua

Auto eta oinezkoen arteko 
gatazka

Trafiko pilaketak

Zapaldu ezin diren 
berdeguneak

Atari irisgarriak

Atari ez irisgarriak

Segurtasunik gabeko gunea

Zarata eragina

Orain arte, aurre ezagutza 
lanean antzemandako 
ezaugarri, arazo eta 
aukerak adierazi dira.

Dokumentu hau, denbora 
lerroa bezala, Gibelalderen 
egoitzan utzi dugun 
dokumentu irekia da, eta 
urriko lehen tailerrean 
gauzatuko den behin 
betiko diagnostikoaren 
abiapuntu izango da. 
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak
Auzoan, gaur egun, 609 etxebizitza daude eta gehienetan jatorrizko 
biztanleria eta beraien ondorengoak bizi dira. Azken urteotan, nolabaiteko 
demografia aldaketa eman da, immigrazioa eta familia gazteagoak iritsi 
direlako. Eragin murritza da eta ez da elkarbizitza arazorik antzematen.

Aldaketa hori, beste arrazoi batzuen artean, udalerriaren gainontzeko 
eremuekin alderatuta auzoak duen etxebizitza prezio baxuarengatik da, 
Lizeagaren auzo “periferiko” pertzepzioaren eraginez. 

Auzo ekipamendu falta nabaritzen da. Ez da problematika nabarmen 
gisa hartzen ordea, erdigunea eta ekipamendu nagusienak gertu baititu.

Zenbait irisgarritasun arazo daude, nahiz eta azken urteotan 
hobekuntzarako hainbat esku-hartze gauzatu diren, Gibelalde eta 
KOXKAri esker. Batzuk gauzatzeke daude oraindik.

Gutxietsitako auzo gisa konfiguratzen ez den arren, zenbait problematika 
badaude. Hauen konponbide adostu batetara iritsiz gero, bizilagunen 
bizi kalitatea nabarmen hobetuko da. 

JATORRIZKO 
BIZTANLERIA|NORTASUNA

ALDAKETA DEMOGRAFIKOA

GATAZKA NABARMENIK EZA

ZERBITZUEKIKO 
GERTUTASUNA

+
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Gertuko komertzioaren eskasia nabarmena da. Zenbait taberna eta 
denda dauden arren, behe solairu gehienak itxita daude. Horrek, itxita 
dauden garajeekin batera, jarduerarik gabeko fronteak sortzen ditu. 
Aktibitate eta bizitzarik ez duten guneak dira, gehienbat eguneko ordu 
jakin batzuetan, segurtasun eza sortzen dutenak.

Hiri inguruak eta auzoa lotzen dituzten oinezko eta ibilgailuen hiru 
tunelek ere, segurtasun eza sortzen duten puntuak dira.

Bideko eta pertzepziozko segurtasun eza.

Atari eta etxebizitzen %60ak ez daukate irisgarritasun egokirik. Eskailera 
mailak daude eta igogailuak falta dira.

Lizeagan bizi diren adineko pertsonen kopuru altuak, horietako asko 
mugimendu urrikoak, arazo hori oraindik eta nabarmenagoa izatea 
eragiten du. Mugimendu askatasuna mugatzen die, euren bizi kalitatea 
murriztuz eta menpekotasun maila handiagotuz. Azken honek, 
zaintzaileen bizi kalitatean ere eragiten du.

GERTUKO KOMERTZIORIK EZA

JARDUERARIK GABEKO FRONTEAK

SEGURTASUNIK GABEKO GUNEAK

IRISGARRITASUN DESEGOKIA 
ERAIKINETARA

BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA

MENPEKOTASUNA

-
EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak

Lizeagak ipar-ekialdean alde zaharrarekin muga egiten du, hori dela 
eta, erdigunearekiko gertutasuna ukaezina da. Hala ere, gainontzeko 
hernaniarrek aparte dagoen eta urruti geratzen zaien gune gisa ikusten 
dute. Distantzia hori fisikoa ez izanagatik, sortzen duen sentsazioak 
bazterkeria eta inguruaren estigmatizazioa eragiten du.

Espazio publikoaren eskasia eta kaleen egonaldirako duten balio urria 
nabarmendu daitezke. Horren zergatia auzoak jatorritik duen eraikitze 
dentsitate altua eta ibilgailu pribatuek espazio publikoak okupatu izana 
dira.

Garaje itxiak gutxi erabiltzen dira eta auzoa disuasio-aparkaleku gisa 
erabiltzen da. Ibilgailu eta oinezkoen artean gatazka esanguratsua sortzen 
da, eta horrek guztiak, segurtasunik eza eta kaleetako bizi kalitate baxua 
dakartza.

Gainera, Lizeaga, pasuko gune bat da Elizatxo eta Urumea Ikastolentzat. 
Ekipamendu horietara iristeko ibilgailua erabiltzeak auto pilaketak 
sortzen ditu, eguneko ordu jakin batzuetan, batez ere.

Honek guztiak, udalerrira sartzeko errepidearen mendebaldeko 
sarbidearekin batera, airearen kutsadura eta zarata arazoak sortzen ditu.

GERTUTASUNA| URRUNTASUNA

ESPAZIO PUBLIKO ESKASIA 
ETA KALITATE TXARREKOA

IBILGAILU|OINEZKO 
GATAZKA

TRAFIKOA

ZARATA

-
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak

Auzoan zenbait espazio berde bakan ere badago. Hala ere, gehienetan 
altuera aldaketetarako erabiltzen diren espazioak baino ez dira. 
Gehiengoa ezin da zapaldu, hau da, ez dira erlazionatzeko eta aisialdirako 
espazioak. 

Gainera, auzoaren morfologia dela eta, zailtasuna dago honelako espazio 
berriak sortzerako orduan.

Auzokideak paper-fabrikak igortzen dituen usai txarrengatik kexu dira. 
Honen eragina Hernaniko beste auzo batzuetakoa baino txikiagoa izan 
arren, Paper-fabrika bistara izateak sentipena areagotzen die. 

Konposterako bi etxola ere badaude. Auzoaren eskaria ez dute %100 
asebetetzen baina honen egungo egitura kontuan hartzen badugu, 
gehiago jartzeko aukera ez da erreza.

ZAPALGARRIAK DIREN 
ESPAZIO BERDEEN GABEZIA

USAIN TXARRAK

PAPER-FABRIKAREN BEGI 
INPAKTUA

-

AUZO KONPOSTA

+
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EZAGUTZAREN AURRE-FASEA, emaitzak

Azken urteetan, gure gizarteari eragin dioten aldaketen ildo beretik, 
izpiritu asoziatiboaren galera bat eman da. Honek modu negatiboan  
eragin du auzoaren nortasun sozialean, bertako izatearen sentimenduan 
eta tokiko bizitzan jendeak duen inplikazioan.

Gibelalde elkartea, 2012an sortua, egituratutako hainbat eskariren 
ordezkari bihurtu da eta Lizeaga hobetzeko lorpen bat baino gehiago 
eskuratu ditu. Hala eta guztiz ere, bertakoen inplikazio eta partaidetza 
maila baxuaz kexu dira beraiek ere.

Egoera honetan, LIZEAGA 3.0 prozesua aukera paregabea izan daiteke 
parte-hartze kultura sustatzeko. Herritarren beharren arabera egingo 
den auzoaren hobekuntzara bideratutako proiektuan inplikatzeak, auzoa 
norbere sentitzea, izaera indartzea eta kohesioa ekar ditzakelako. 

Gizarte-problematikei dagokienez, auzoko gazte lokalen erabiltzaileekin 
sortzen den gatazkarekin egingo dugu topo. Hernaniko txoko 
ezberdinetako gazteak dira, auzoarekin bestelako loturarik ez dutenak. 
Gainera, euren bizimoduak belaunaldi arteko gatazkak sortzen ditu.

Udaletxea elkarbizitza sustatzeko lanetan hasi berri da. Kasu horretan 
ere, LIZEAGA 3.0 prozesuak, erakundeek martxan jarri dutena indartu 
lezake.

IZPIRITU ASOZIATIBOAREN 
GALERA

AUZO NORTASUN AHULA

BELAUNALDIEN ARTEKO 
GATAZKAK

-

GIBELALDE

LIZEAGA 3.0

+

+



PARTE-HARTZE PROZESUA LIZEAGA  3.0|25

GERTURATZE EKINTZA

Prozesuaren plangintzan aurreikusi bezala eta beharrezko informazioa emateko helburuarekin, 2016ko urriaren 1ean 
eta 2an parte-hartzea bultzatzen duen ekintza ludiko bat gauzatu da. Ekintza Urumea Ikastolako jolastokian burutu da.

Herri Administrazioarekin eta Gibelalderekin adostutako planaren arabera, topaketa, auzoko festekin batera egituratu 
da: Urriaren 1ean sagardo dastaketarekin batera (19.15tan) eta urriaren 2an herri bazkariarekin (12.30tan hasita).

Herritarrek beraien bizi espazioarekin kontaktu ezberdin eta ezohiko bat izatea da helburua, norberea denaren 
sentimendua berpizteko eta euren bizi kalitatea hobetzeko asmoa duen prozesuarekin inplikatzeko.

Helburu honi jarraituz, hiru panel ezarri dira oroitzapenak, bizipenak, itxaropenak, sentipenak eta emozioak 
elkarbanatzeko.

Hiru panel horiek, bertikalean jarriak eta zenbakituak, parte-hartze egituratu batera gonbidatzen dute erabiltzailea, 
galdera zehatz baina erantzun zabalekoak planteatzen dituztelako. Galdera bakoitza, amaitu gabeko esaldi bat da. 
Esaldi hasiera horiek eskuz idatzi dira gertutasuna lortzeko asmoarekin.

Herritarren ekarpenak Diagnostiko mapan eta denbora lerroan jasoko dira. Dokumentu horiek Gibelalderen egoitzan 
ikusgai egongo dira Diagnostiko tailerraren eguna heldu arte.

Lehen topaketa hau komunikabide ezberdinetara helarazi da. Web, tokiko prentsa eta festetako programazio liburuxka. 
Ekitaldiaren egunerako aste baten faltan, RB3 taldeak, arratsalde batez, informazio kartelak zintzilikatu ditu taberna 
eta komertzioetan, eta herritarrekin harremanetan egon da.

GERTURATZE EKINTZAK PARTE-
HARTZE PROZESU BAKOITZEKO 
FUNTSEZKO UNEA DIRA

DIFUSIO HANDIA EGITEA, 
DATU GAINKARGA EKIDITEA 
ETA INFORMAZIO EGOKIA 
HELARAZTEA GARRANTZITSUA 
DA.

INFORMAZIO FLUXUA  
NORABIDE ANITZEKOA IZATEA 
EGOKIA DA 

PROZESUAREN HASIERATIK 
ERREFERENTZIAZKO POSTA 
ELEKTRONIKO BAT  (taldea@
rb3innovacion.com) ETA 
FACEBOOK ORRIALDE BAT (RB3 
Hiri Berrikuntza Integratua) 
HERRITARREN ESKURA DAUDE

HERRITARREK ESKURA 
DITUZTE DENBORA LERROA 
ETA DIAGNOSTIKO MAPA 
INFORMAZIOA GEHITU DEZATEN

1 PANELA
UTZI ZURE AUZOKO 
OROITZAPENAK

Txikia nintzenean…

2 PANELA
KONTATU ZURE AUZOKO 
BIZIMODUA

Gaur egun Lizeagan…

3 PANELA
IRUDIKATU ZURE 
AUZOKO BIZIMODUA

Egun batean nahiko 
nuke…
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PARTE-HARTZE FASEA, plangintza
Jarraian, urrian eta abenduan burutuko den parte-hartze prozesu aktiboaren plangintza adierazten da. 

Plangintza hau RB3k diseinaturiko Gizarte Elkarrizketarako Metodologiaren eta ezagutza faseko emaitzen arabera 
definitu da. Ezagutza faseak, gaia testuingurura kokatzeaz gain, prozesuaren helburu eta irismena eta erreferentziazko 
herritarren  profila definitzea ahalbidetu du.

RB3k ezagutza, hausnarketa, deliberazio eta ekintza ibilbide bat proposatzen du. Abiapuntua, errealitatearen adosturiko 
diagnostikoa bat izango da, ondoren errealitatearekin bat datorren etorkizuneko agertoki desiragarri, bideragarri 
eta erreal bat definitzeko. Behin agertoki positiboa definiturik, hori eskuratzeko ekintza zehatzak eta estrategiak 
zehaztuko dira. Ekintza eta estrategia plan honen inguruan, inplikatu beharreko eragileak, kokalekuak, gauzatze epeak 
eta lehentasunak adieraziko dituen esku-hartzeak definituko dira. 

Azkenik, Diseinu tailerra egingo da eta bertan epe motzean auzoko toki zehatz batean gauzatuko den ekintza 
planteatuko da.

Etapa bakoitzean lortutako emaitzak, behin RB3ko taldeak sistematizatu eta herritarrei aurrez helarazita, hurrengo 
etapako abiapuntua dira, guztion arteko ibilbide jarrai eta koherente bat eraikiz.

Parte hartze ibilbidea, bost lan saiotan egituratzea erabaki da.  

Bakoitzerako berariazko  teknika eta tresnak erabiliko dira.

EZAGUTZA
adosturiko diagnostikoa

HAUSNARKETA
etorkizuneko agertokia
ekintza eta estrategiak

DELIBERAZIOA
Esku-hartzeak

EKINTZA
Proiektua

DIAGNOSTIKO TAILERRA

helburua
Arazo eta aukerak, 
eta berain arteko 
harremanak aztertu

Emaitza
DIAGNOSTIKO MATRIZEA

AGERTOKI TAILERRA

helburua
Etorkizuneko agertoki 
desiratu, erreal eta 
bideragarria definitu

Emaitza
AGERTOKI MATRIZEA

ESTRATEGIA TAILERRA

helburua
Diseinaturiko agertokira 
iristeko ekintza eta 
estrategiak definitu

Emaitza
ESTRATEGIA MATRIZEA

IDEIA TAILERRA

helburua
Esku-hartze zehatzak proposatu 
eta denboran zeharko 
lehentasunak ezarri

Emaitza
GOGOETA MATRIZEA

01 02 03 04urriak 19 azaroak 02 azaroak 24 abenduak 14

DISEINU TAILERRA

helburua
Auzoaren espazio konkretu bat 
diseinatu eta gauzatzeko aukerak 
aztertu ( birziklatu, auzolana,etab.)

Emaitza
PROIEKTUA

05 abendua|urtarrila
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PARTE-HARTZE FASEA, plangintza
Bost lan saio hauek burutzeko, RB3ren Gizarte Elkarrizketa Metodologiaren egitura jarraituz tailer teknika erabiliko da

Tailerraren aurkezpenarekin hasten da. Gutxi gora behera 15 minututan, tailerreko helburu, erabiliko diren teknikak, 
lan dinamikak, atal bakoitzaren iraupena eta lortu beharreko emaitzak argituko dira. Tailerrak prozesuaren osotasunean 
duen zentzua argituko da, ordura arte emandako pausuak, lortutako emaitzak, eta azken helburua eta gerora eman 
beharreko pausuak ere laburtuko dira.

Ondoren, lan taldetan banaturik, lehen hausnarketa burutuko da. Lan taldeetan banatzeak, elkarrizketa eta adierazpen 
askatasuna eskaintzen du, eta lekuz kanpo dauden gaietan denbora galtzeko arriskua mugatzen du. Lizeagaren kasuan, 
partaideen interes ezberdinak ikusirik talde  heterogeneoekin lan egingo da. Talde bakoitzak emaitzen aurkezpen 
publikoa egingo duen ordezkari bat hautatu beharko du.

Ezarritako denboren arabera, talde lana amaiturik, landurikoa amankomunean jartzen da. Talde bakoitzeko ordezkariak, 
emaitza partzialak adierazten ditu, eta taldeetan landutakoaren moduko euskarri komun batean biltzen dira.

Emaitzen fasea, helburu eta jarraitu beharreko teknika argitu ondoren, eztabaida kolektibo bidez garatzen da. Kasuan 
kasu, antzeko gaiak ezartzean, ezberdintasunak azpimarratzean, edo eta lehentasunak ezartzean e.a. oinarrituko dira.

Lorturiko emaitzak, lantalde teknikoak garbira pasatu eta partaideei aurrez helaraziko zaizkie, hurrengo lan saioaren 
abiapuntua izango baitira.

AURKEZPENA LAN TALDEAK AMANKOMUNEAN JARTZEA EMAITZAK

TAILER BAKOITZAREN 
EMAITZA, HURRENGO 
TAILERRAREN ABIAPUNTUA 
DA

01 Tailerraren abiapuntua
AURRE DIAGNOSTIKOA

Tailer bakoitzerako 
erreferentzia
DENBORA LERROA
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AZKEN GOGOETA BATZUK
Parte hartze prozesu oro, lan espazio konplexu gisa konfiguratzen da. Izan ere, interes eta gogo ezberdinak dituzten, eta 
arazoak modu oso ezberdinean ikusten dituzten subjektu anitzen artean, arazoei konponbidea bilatu behar baitzaie. 

Gehienetan, konplexutasuna areagotu egiten da hiri espazioen eraldaketa gaiekin loturiko erabakiak hartzeaz ari 
garenean. Askotan, indar kontrajarriak aurrez aurre ipintzen dira beraien artean gatazkatsuak diren suposizio eta 
interesek bultzatuta. Hala ere, gure gizartean, hiri espazioa elkarbizitzarako gune pribilegiatua da.

Lizeaga auzoaren kasuan, txostenean adierazitakoak erakusten duen bezala, konplexutasunak ez du erabateko indarrik. 
Baina udalerriko beste zenbait auzorekin alderatuta, Lizeaga ahaztuta egon da azken urteetan. Hobekuntzarako aurrera 
eraman diren esku-hartze gutxi horiek, bakanak izan dira eta neurri handi batean Gibelaldek egin duen presioarengatik 
gauzatu dira.

Eskari egituratu hau, aukera ezin hobea da auzoaren suspertze fisiko eta sozial bat lortzeko. Baina, jaso diren zenbait 
problematika oztopo bilakatu daitezke.

Jasangarriagoa den eta herritarrengandik gertukoago dagoen hiri garapen bat lortzeko beharrezko den aldaketa 
planteatzerako orduan, auzoaren egungo espazioaren konfigurazioak, izugarri eragiten du.  

Auzoak eraikigarritasun altua du, azkar eraikia izan zen eta gaur egungo irisgarritasun, bizigarritasun, osasungarritasun 
eta eraginkortasun baldintzetatik urrun geratzen da.

Horrez gain, kohesioa eta izaera indartzen laguntzen duen espazio publiko gabezia nabarmena da.

80. hamarkadaz geroztik eta garapenean oinarritutako hiri hazkunde ereduaren eta demografia dinamika atzerakoiaren 
eraginez, auzoa nortasuna galduz joan da eta auzoa soilik bizitegi gune bilakatu da. Gertuko komertzioak itxi beharrean 
aurkitzen dira, familia gazteenak udalerriaren txoko ezberdinetara mugituko dira eta bertako biztanleria zahartuz doa. 
Gertakari hauek, kalte egiten diote auzoaren nortasunari eta erdigunearekiko duten menpekotasuna  areagotzen 
dute.. Honek guztiak, Lizeaga urruti geratzen den hiri eremu gisa ikustearen arazoa indartzen du. Auzoa erabiltzen da, 
baina ez da sentitzen. 

Hala ere, erdigunetik oso geru dagoen auzo bat da. Honek ziurrenik eragina izan du eta urrunago dauden beste eremu 
batzuekin alderatuta, auzoko problematikak bigarren plano batean areagotzen dute.
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AZKEN GOGOETA BATZUK
Beraz, gaur egun, espazioen eta herritarren bizi kalitatearen hobekuntzarako gaitasun handia duen eremu bat da 
Lizeaga. Herri eskalako hobekuntzarako aukera bat ere izan daiteke, herritarrengandik gertuago dagoen eta ondorioz 
“jasangarriagoa” den hiri eredu bat planteatzean.

Beste ezaugarri aipagarri bat erreferentziako biztanleriaren profila da. Eremuarekin lotura handia duen biztanleria 
da gehiengoa. Hala ere, azken hamarkadetan gizarteak bizi duen egitura aldaketak eragiten dio. Orokortua dagoen 
indibidualismoak eta berreskuraketa eta izateduna, memoria eta nortasuna balioan jartzearen ordez “guztia berria” 
nahi izateko joerak auzoaren nortasun gaitasuna ahultzen du eta ondorioz aldaketa kolektibo baten bozeramaile izan 
eta beraren kargu egiteko gaitasuna ere murrizten du.

Oro har, guzti honek parte hartzea oztopatzen du, ez soilik kuantitatiboki baita kualitatiboki ere. Adostua eta 
partekatua den  auzo nortasun ezak, bertako izatearen talde sentimendu ezak, eta interes pertsonal eta gatazkatsuak 
izateak, inplikazioa, konprometitzeko borondatea, eta parte-hartzearen kalitatea mugatzen dute. Testuinguru sozio-
demografiko honetan, oso zaila da, talde interesak, interes indibidualen gainetik jartzea, hori delarik parte-hartze 
prozesuen arrakastaren gakoa. Honi, maila guztietan sumatzen den parte-hartze kultura falta orokorra gehituz gero, 
prozesuaren konplexutasuna areagotzen da.

Errepikatu behar da gure gizartean, indibidualtasuna talde kontzientziari gailentzen zaiola, gizarte zibilaren sakabanaketa 
lortuz. Parte-hartze kontzeptua bera, anbiguoa izaten da, eta askotan,  interes pertsonalak aurrera eramateko gunera 
mugatzen dira, bere zentzu etimologikoan ulertuta, entzun eta deliberaziorako aurre jarrera eskasarekinLIZEGA 3.0 PROZESUAREN 

BITARTEZ INDARTU 
BEHARREKO BALIOAK

NORTASUNA

BERTAKO IZATEAREN SENTIMENDUA

GERTUTASUNA

PARTE-HARTZEA

INTERES KOLETIBOAK
VS

INTERES INDIBIDUALAK
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AZKEN GOGOETA BATZUK
Deliberazio hitza, latinezko deliberare hitzetik dator, de aurrizkiaz, ekintzaren intentsitatea adierazten duena, eta 
liberare pentsatze hitzaz osatua. Ez da erabakia hartze hutsa, erabaki bat hartzeak ondorioztatzen dituen gauza 
positibo eta negatiboak, tentuz eta arretaz kontuan hartuz erabakitzea da. Talde ezagutza eta hausnarketa prozesu 
bat da, posible diren soluziok ebaluatzen dira, abiapuntuko pisu espezifikoan oinarrituz eta proposaturiko helburuekin 
alderatuz. Hau da RB3k proposaturiko ibilbidea .

LIZEAGA 3.0 prozesuaren konplexutasuna  zehazten duen azken alderdi bat, administrazioaren inbertsiorako gaitasuna 
mugatzen duen egungo abagune ekonomikoa da, nahiz eta berau gogotsu egon aldaketan eta berreskuraketan 
laguntzeko.

Erronka, partaideek baldintzatzaile hau uneoro kontutan izatea izango da, teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak 
diren ekintza eta estrategiak definituz. 

LIZEAGA 3.0, konplexutasun maila altuko parte-hartze prozesua da, beraz.

Arrazoi hauengatik, metodo zorrotz bat erabiltzeaz gain, ezinbestekoa da partaide guztien konpromiso eta inplikazio 
aktiboa.

RB3tik herritarrak konpromisoa hartzera eta abentura hau gurekin partekatzera gonbidatzen zaituztegu, 
auzoarentzako, herriarentzako eta orokorrean hiri plangintzarako garrantzia estrategikoa duela pentsatzen dugulako.

Inolako zalantza,argibide edo bestelako ekarpenetarako, gurekin harremanetan jartzera gonbidatzen zaituztegu

D E L I B E R A Z I O R A K O 
OINARRI BEZALA INTERES 
KOLEKTIBOAK, INTERES 
INDIBIDUALEN AURRETIK 
JARTZEN IKASTEA, HERRITAR 
GUZTIEN BIZI KALITATEAREN 
HOBEKUNTZA LORTUZ

taldea@rb3innovacion.com
facebook

RB3 Innovación Urbana Integrada
www.rb3innovacion.com
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PARTE-HARTZE PROZESUA

LIZEAGA 3.0

DIAGNOSTIKOA
2016 urriak 19
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SARRERA

Txosten honetan, LIZEAGA 3.0 prozesuaren ezagutza eta mobilizazio faseak bukatutzat emateko egin diren ekintza eta 
ekitaldiak jasoko dira.

Mobilizazio fasearen helburua, Komunikazio eta informazio prozesu egoki bat gauzatzea izan da.

Alde batetik, biztanleriari prozesuaren berri eman nahi izan zaio eta  beraien inplikazioa bultzatzen saiatu gara, eta 
bestetik, kalitatezko parte hartzea lortzeko beharrezkoa den informazioa helarazi nahi izan zaie.

Bi ekintza eraman dira aurrera. Gerturatze ekintza, auzoan ospatu berri diren  festen aitzakian eta 2016ko urriaren 
5ean egin zen informazio tailerra.

Ezagutza fasea, ekainetik hasita barne lan taldeak aurrera eraman duena, diagnostiko tailerrarekin itxi da. Helburua,  
aurre diagnostikoa egiaztatzea, adostea eta balioztatzea izan da, irekiko dugun Hausnarketa fasean oinarri bezala 
erabili ahal izateko.

Urriak 01/02
Gerturatze ekintza

Urriak 05
Informazio tailerra

Urriak 19
Diagnostiko tailerra

MOBILIZAZIOA EZAGUTZA

KOMUNIKAZIOA INFORMAZIOA
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KOMUNIKAZIOA|INFORMAZIOA. Gerturatze ekintza

Ekintza hau, auzoko festen testuinguruan egin dena, Gibelalde bizilagunen elkartearekin elkarlan estuan burutu da. 

Informazio jaso ahal izateko hiru panel, pankarta bat eta prozesuaren logoa daramaten kamisetak prestatu dira. Ekitaldia, 
auzoko postontzietan banatu den festetako egitarauan eta auzoko zenbait leku estrategikotan RB3k zintzilikatu dituen 
kartelen bidez aurrez jakitera eman da.

RB3 taldea ere bertan izan zen festen bi momentutan, kamisetak soinean zituztela, komunikazioa bermatu eta 
ezagutzera eman ahal izateko.

Urriaren 1ean, Sagardo dastaketa zela eta, hiru panelak muntatu ziren eta prozesuaren berri eman zen ahoz, biztanleriari 
euren oroitzapenak, bizipenak eta etorkizunerako nahiak elkar banatzera gonbidatuz.

Urriaren 2an, herri bazkarian parte hartu zuen. Helburua, auzotarrekin gertuko harreman bat sortzea izan da, gertuko 
komunikazio informalagoa lortu ahal izateko.

Paneletan jasotako ekarpenak kontuan hartu dira informazio materiala sortzerako orduan.

KOMUNIKAZIOA

GERTUTASUNA

INFORMALTASUNA

ELKAR TRUKEA

INPLIKAZIOA
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KOMUNIKAZIOA / INFORMAZIOA. Informazio tailerra
Prozesuaren plangintzan aurreikusi bezala eta parte-hartzea aktiboa eta kalitatezkoa izan dadin beharrezko den 
informazioa emateko helburuarekin, 2016ko urriaren 5ean herritarrekin lehenengo batzarra gauzatu da. Bilera Urumea 
ikastolaren musika gelan izan da eta zazpietatik zortzi erdietara luzatu da.

Herri Administrazioarekin adostutako planaren arabera, bilera, Luis Intxauspe alkateak egindako prozesuaren aurkezpen 
labur batekin eta honen ostean RB3 taldeak prestaturiko aurkezpenarekin egituratu da.Lehen aurkezpen honen berri 
eman  da komunikabide ezberdinetan. Notizia Gibelalderen web orrian egon da ikusgai eta zenbait artikulu argitaratu 
dira herriko egunkarietan.

Aurkezpena bukatutzat eman baino lehen, proposatutako lan honen helburua auzoarentzat konponbide integraletara 
iristea dela argi utzi da. Konponbidea ez dela soilik hirigintza esku hartzeetara mugatu behar aipatu da, horrez gain, 
ekintza eta estrategia sinergikoak zehaztu nahi direla adierazi baita, arazo fisiko, ingurumen arazo, arazo sozial eta 
ekonomikoei erantzun bat eman nahi dien ekintza eta estrategiak, hain zuzen.

Lehen bilera hau eztabaida tarte batekin amaitu da eta parte hartzen jarraitzeko gonbita luzatu zaie lekuko guztiei.

EMAITZEN ITZULTZEA 
FUNTSEZKO MOMENTUA 
DA PARTE-HARTZE PROZESU 
BAKOITZEAN.

DIFUSIO HANDIA EGITEA 
ETA INFORMAZIO 
EGOKIA HELARAZTEA 
GARRANTZITSUA DA, DATU 
GAINKARGA EKIDINEZ.

INFORMAZIO FLUXUA  
NORABIDE ANITZEKOA 
IZATEA APROPOSA DA.

PROZESUAREN HASERATIK 
ERREFERENTZIAZKO POSTA 
ELEKTRONIKO BAT  (taldea@
rb3innovacion.com) ETA 
FACEBOOK ORRIALDE BAT 
DITUGU(RB3 Innovación 
Urbana Integrada)

HERRITARREK ESKURA 
DITUZTE DENBORA LERROA 
ETA DIAGNOSTIKO MAPA 
INFORMAZIOA GEHITU 
DEZATEN

Alkateak nabarmendu nahi izan du 
instituzioen aldetik dagoen babesa 

eta aurrera eraman daitezken 
emaitzak lortzearen garrantzia

RB3k historian zehar bidaia 
txiki bat egin du eta  aurre 

diagnostikoaren emaitzak eta 
prozesuaren egituraketa azaldu 

ditu

Biztanleriak mahai gainean jarri 
ditu azaldu denaren inguruko 

bere iritziak. Bere biziko 
garrantzia eman zaio ikuspegi 

orokor bat izateari, ekintza 
zehatzak planteatu ahal izateko
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DIAGNOSTIKO TAILERRA. Helburua

Hiru hilabetetan zehar garatuko den parte hartze faseari hasera eman zaio diagnostiko tailerrarekin.

RB3k proposaturiko parte-hartze ibilbidearen arabera, topaketa honek, ezagutza faseari amaiera jarri eta ondorengo 
Deliberazio kolektiboarentzat oinarri izango den hausnarketa etapari  bidea irekitzen dio.

Aurre faseko Txostenean azaldutako emaitzetan eta datuetan oinarrituta, Lizeaga auzoaren diagnostiko partekatu bat 
egitea izan da helburua.

Partaideei, abiapuntuko errealitatea modu kritiko batean interpretatzea eskatu zaie, etorkizuneko agertoki erreal, 
bideragarri eta desiragarri bat definitzeko oinarri bezala.

Horrela, auzoko arazo eta aukerak zehazten egin da lan, multzotan sailkatu eta intentsitate mailaren arabera lehenetsi 
eta ondorengo azterketa kategori  desberdinetan sailkatu dira:
• Hirigintza
• Ingurumena
• Eraikuntza
• Sozio-ekonomia

Azkenik beraien arteko sinergiak bilatu eta adostasun maila neurtu da. Adostasun maila altua izan da.

ABIAPUNTUA

AURRE DIAGNOSTIKOA
Denbora lerroa 
Diagnostiko mapa 

HERRITARREN EKARPENAK

ZERRENDA
Arazoak
Aukerak

+
=

DIAGNOSTIKO 
PARTEKATUA

ARAZKOAK AUKERAK

EGUNGO LIZEAGAREN 
ERREALITATEA, BERE 
HOBEKUNTZARAKO 
ABIAPUNTU GISA



ARAZOAK AUKERAK 
1. GERTUKO KOMERTZIORIK EZA 

2. JARDUERARIK GABEKO FRONTEAK 

3. SEGURTASUNIK GABEKO GUNEAK 

4. HIRI IRISGARRITASUN ARAZOAK 

5. IRISGARRITASUN DESEGOKIA ERAIKINETARA 

6. BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA 
Mempekotasuna 

7. HERRIGUNEAREKIKO “URRUNTASUNA” 

8. ESPAZIO PUBLIKO ESKASIA ETA KALITATE 
TXARREKOA 

9. IBILGAILU|OINEZKO GATAZKA 

10. TRAFIKOA 

11. ZARATA 

12. ZAPALGARRIAK DIREN ESPAZIO BERDEEN 
GABEZIA 

13. USAI TXARRAK 

14. PAPER-FABRIKAREN BEGI INPAKTUA 

15. IZPIRITU ASOZIATIBOAREN GALERA 
Bizilagunen parte-hartze baxua  

16. AUZO NORTASUN AHULA 

17. BELAUNALDIEN ARTEKO GATAZKAK 

18. ESTIGMATIZAZIOA 
Herrigunearen atzealdea  

*. BESTE BATZUK… 

1. JATORRIZKO BIZTANLERIA 
Nortasuna 

2. ALDAKETA DEMOGRAFIKOA 

3. GATAZKA NABARMENIK EZA 

4. HERRIGUNEAREN ATZEALDEA 

5. ZERBITZUEKIKO GERTUTASUNA 

6. AUZO KONPOSTA 

7. GIBELALDE 
Jarrera proaktiboa  

8. LIZEAGA 3.0 

 

*. BESTE BATZUK… 
 

 

 
1 2 3

1 2 3

HIRU LAN TALDE

ZERRENDA

AR
AZ

KO
AK

AU
KE

RA
K

MATRIZEA

PARTE-HARTZE PROZESUA LIZEAGA  3.0|36

DIAGNOSTIKO TAILERRA. Garapena

Proposaturiko helburua lortzeko, beti ere hiri eraldaketarako  parte hartzearen eraginkortasuna maximizatzeko 
helburuz RB3k egokitutako tailerraren dinamika jarraitu da. Oinarria RB3k diseinaturiko Gizarte Elkarrizketarako 
Metodologiaren Diagnostiko Matrizea izan da.

Saioa, helburuaren eta proposatutako dinamikaren azalpenarekin hasi da, parte-hartze prozesuko ibilbide osoaren 
baitan saioa non kokatzen den argituz.

Prozesuko aurre faseko emaitzen sintesia  den Arazo eta Aukeren Zerrendaren oinarriaren gainean, partaideei 
Diagnostiko Matrizea betetzeko eskatu zaie, proposaturiko gaia iruditzen zitzaien kategorian (Hirigintza, Ingurumena, 
Eraikuntza , Sozio-ekonomia) eta baita duen eraginaren intentsitatearen arabera ere sailkatuz.

Lan hau burutzeko partaideak , ausaz sorturiko hiru talde mistotan banatu dira. Une oro bere ekarpena bistaratzeko, 
talde bakoitzari kolore bat egokitu zaio. Behin 45 bat minutu iraun dituen taldekako lana amaituta, batera jartzeari 
ekin zaio, guztien artean diagnostiko partekatu bat definitzeko asmoz, harremana duten arazo eta aukerak bateratu 
eta beraien arteko sinergiak definituz. Fase honek ere 45 bat minutu iraun ditu eta azken eztabaida batekin amaitu da.

RB3 lan taldeak, emaitzen  edukiak aztertu eta laburpen kritiko bat burutu du, txosten honetan dokumentatzen dena.

TAILERRAREN AURKEZPENA
Helburua
Dinamika

TALDEKAKO LANA
Taldearen diagnostiko 
matrizea

BATERATZEA
Emaitzen aurkezpena
Azken eztabaida.

LABURPEN KRITIKOA
RB3 lan taldea

EMAITZEN ITZULERA
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DIAGNOSTIKO TAILERRA. Garapena
Aurkezpenean aurre zerrenda laburki azaldu da. Talde bakoitzak zerrendaren euskarazko eta gaztelerazko kopia bana 
zuen bere mahaian Diagnostiko Matrizearekin batera. Zerrenda irekia utzi da.

Talde bakoitzak, adierazitako zerrendako gaien artean aukeratu eta garrantzizkotzat jo zitzakeen bestelako gai berriak 
gehitu behar zituen.

1. GERTUKO KOMERTZIORIK EZA

2. JARDUERARIK GABEKO FRONTEAK

3. SEGURTASUNIK GABEKO GUNEAK

4. HIRI IRISGARRITASUN ARAZOAK

5. IRISGARRITASUN DESEGOKIA 

ERAIKINETARA

6. BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA

Mempekotasuna

7. HERRIGUNEAREKIKO “URRUNTASUNA”

8. ESPAZIO PUBLIKO ESKASIA ETA KALITATE 

TXARREKOA

9. IBILGAILU|OINEZKO GATAZKA

10. TRAFIKOA

11. ZARATA

12. ZAPALGARRIAK DIREN ESPAZIO 

BERDEEN GABEZIA

13. USAI TXARRAK

14. PAPER-FABRIKAREN BEGI INPAKTUA 

15. IZPIRITU ASOZIATIBOAREN GALERA

Bizilagunen parte-hartze baxua 

16. AUZO NORTASUN AHULA

17. BELAUNALDIEN ARTEKO GATAZKAK

18. ESTIGMATIZAZIOA

Herrigunearen atzealdea 

*. BESTE BATZUK…

1. JATORRIZKO BIZTANLERIA

Nortasuna

2. ALDAKETA DEMOGRAFIKOA

3. GATAZKA NABARMENIK EZA

4. HERRIGUNEAREN ATZEALDEA

5. ZERBITZUEKIKO GERTUTASUNA

6. AUZO KONPOSTA

7. GIBELALDE

Jarrera proaktiboa 

8. LIZEAGA 3.0

*. BESTE BATZUK…ARAZKOAK

AUKERAK
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DIAGNOSTIKO TAILERRA. Garapena

Azalpena Taldekako lana Taldekako lana

Taldekako lanaBateratze lanaEmaitzak
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DIAGNOSTIKO TAILERRA. Emaitzak

GOI
MAILAKOA

ESPAZIO PUBLIKOAREN kalitatea
Zahartzea
Eremu berde zapalgarriak
Oinezkoak/ibilgailuak
Trafikoa
Zarata

ZAHARTZEA
Espazio publikoa
Gertuko komertzioa
Eraikinen irisgarritasuna
Garraio publikoa

Tailerraren azken emaitzak, esanguratsua den adostasun maila altu bat dagoela agerian utzi du. Zenbait arazori 
lehentasuna eman eta zenbait aukera nabarmendu dira. Aurrez genuen proposamen zerrendarekin egin da lan eta 
horiez gain pare bat arazo eta aukera berri bat gehitu dira zerrendara.

Denek aipatu dute bereziki, auzoaren bizi kalitatean espazio publikoen kalitate ezak duen eragina  . Hori izan daiteke 
Lizeagaren gakoetako bat, beste zenbait arazo areagotu eta berarekin barreiatzen baititu, esate baterako, espazio 
berdeen gabezia, herritarren zahartzea, oinezkoen eta ibilgailuen arteko arazoa ,eta trafikoa eta soinua. Arazoen 
garrantzia definitzerakoan  iritzi kontrajarriaz azaldu arren, konponbide sinergiko baten beharra eskatzen dute 
osotasunean. Gertuko hiri espazio berri bat eratu eta erabiltzaileen arteko harremana bermatuko duen konponbidea. 
Herritarrena den eta talde ezberdinen gozatzea bermatuko duen espazio bat, alegia. “Auzoa berregiteko” oinarriak 
finka ditzakeen eta pertsonen eta harremanak lehentasuna duten espazio bat.

Ibilgailu pribatuaren arazoari dagokionez, Urumea eta Elizatxo Ikastolen sarrera eta irteera ordutegiek bereziki eragiten 
dutela ondorioztatu da. Hori dela eta, auzoaren egituratzeak oinezkoekin alderatuta ibilgailuei protagonismoa ematen 
diola ikusi da, bigarren plano batean geratzen direlarik. Beste behin ere, itzalean geratzen dira balore soziala eta 
espazio publikoaren funtzioa. Kaleak pasurako leku bilakatu dira eta ez egoteko eta harremanak sustatzeko espazio.
Trafiko maila altuak eta honek eragindako zaratak, hiri espazio kolektiboan zauriak irekitzen ditu, beste behin.

Herritarren zahartzea da kontuan hartu beharreko beste gai bat. Nahiz eta ez den  lehentasun nabarmena duen gai 
bezala aipatu, beste zenbait arazorengan duen eraginagatik nabarmentzen da. Espazio publikoen gabeziaz ari gara 
berriro ere eta honek dakartzan erabiltzailearekin irisgarritasun arazo eta espazioez gozatu ezinaz. Berriro ere, herritar 
profil honen gozamenerako leku irisgarria den espazio publiko gabeziaz ari gara. Gertuko komertzioaren etengabeko 
desagertzeak, eraikinen irisgarritasun txarrak eta garraio publikoaren geltokien urruntasunak adineko erabiltzailearen 
egunerokotasunean oztopoak sortzen ditu.

Auzoaren jatorrizko nortasunaren parte diren biztanleriaz ari garela kontuan hartu beharko genuke. Azken urteetan 
nortasun hori ahulduz joan denez,  indartzeko aukera ezin hobea dela ikusten da, nortasun berri honek jatorrizko 
Lizeagaren historiarekin eta memoriarekin lotura izan dezan.

Koadro honetan eraikinen irisgarritasuna bigarren plano batean utziko dugu, uste baita arazo horren konponbidea 
auzokideen elkarteen esku dagoela.Ez da kontuan hartu horrekin zerikusia duten estrategiak finkatzeko aukera eta 
instituzioen babesa izan dezaken hobekuntzarako programa bat bultzatzeko aukera.

GOI
MAILAKOA
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DIAGNOSTIKO TAILERRA. Emaitzak

JARDUERARIK GABEKO FRONTEAK
INTSEGURITATEA
Errepideetakoa
Pertzepziozkoa

USAI TXARRAK
PAPELERA

Gertuko komertzioa galdu izana, berau bakarrik, ez da arazo gisa ulertzen. Hori, seguruenik, parte hartzaileen profilak 
eragin du, gehiengoak ez baitu dependentzia arazorik eta ez baita auzo honen arazoa bakarrik. Hala eta guztiz ere, 
aipatzekoa da lokal hutsen presentzia auzoaren hobekuntzarako aukera bezala ikusi izana, hau da, gertuko komertziorik 
ez izateak  gertuko hiri giroaren bizi kalitatean eragina duenaren pertzepzioa badagoela.

Hiri kalitatea eta seguritate pertzepzioa lantzean, espazio publikoaren kalitate txarra eta lokalen itxiera erlazionatu 
eta erabilerarik gabeko fronteen eragina nabarmentzen da.  Ez da adostasunik lortu horren eraginaren inguruan, 
baina talde guztiek aipatu dute garrantzia. Gai horrekin lotu dezakegu baita ere kaleen intseguritatea, pertzepziozko 
zein bidekoa. Bideena nabarmenagoa da lehenago aipatu dugun trafiko arazoak direla eta. Pertzepziozkoa bigarren 
plano batean geratzen da, parte hartzaileen profilarengatik segur aski, gehienak gizonezkoak baitira eta jakina baita 
emakumezkoenarekin alderatuta, horien arrisku pertzepzioa ezberdina dela.

Hiri irisgarritasunaren arazoak duen eragina ere modu ezberdinetan baloratua izan da. Guztiak bat datoz hobekuntzak 
emanagatik oraindik bizirik dirauen arazo bat dela, baina gehiengoak konpontzeko bidean jarrita dagoen arazo gisa 
sentitzen du.

Papeleraren eragin bisualari eta usai txarrei dagokienez, begi bistako arazoak dira, baina, une honetan lehentasunik ez 
duela eta bideragarritasun neketsua duela irizten da.

Eragin nabaria duela ikusi dugun beste arazo bat auzoaren itxura eta egiturarena da. Lizeagaren  estigmatizazio arazoak 
indar handia du oraindik, jatorrizko biztanleriaren jatorriekin erlazionatuta dagoena eta 80.hamarkadan areagotu zena 
droga trafikoaren eta herriko beste auzo batzuetan ere jazo ziren arazo sozialen erruz.

LOKAL HUTSAK

HIRI
IRISGARRITASUNA

GOI
MAILAKOA

ERDI
MAILAKOA

ERDI
MAILAKOA

BEHE
MAILAKOA
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Nahiz eta gaur egun arazo horiek erabat gaindituta dauden, imajinario kolektiboaren baitan bizirik diraute oraindik.
Bestalde, egitura osoari dagokionez zatiketa bat dago goi eta behe aldearen artean. Zatiketa hau, bizilagunek auzoa 
erabiltzeko duten moduan ikus daiteke. Batzuek erdigunearekin erlazio estuagoa duten bitartean, beste batzuek 
auzoan bertan egiten dute bizitza. Honek eragina izango du herritarren artean bultzatu nahi den inguruaren kalitate 
aldaketa hori indartzeko sortu nahi den auzo identitate berrian.

Arazo honi lotuta doa izpiritu asoziatiboa galdu izana, eta gaur egungo inguruaren egituratze fisiko eta soziala 
ikusita, zaila ikusten da horren berreskuratzea bera ere. Guztiek beharrezko aukera eta errealitate bezala sentitzen 
duten Gibelalde elkarteari garrantzirik eta baliorik kendu gabe, herritarren parte hartze eta inplikazio falta orokorra 
nabarmentzen da (elkarteko partaide aktiboek nabarmentzen dute gainera batez ere). Horrek indarra gutxitzen dio 
hobekuntzarako proiektu kolektibo berriak aurrera eramateko gaitasunari. Testuinguru honetan, LIZEAGA 3.0 prozesua 
inertzi hori apurtu dezakeen pieza izan daiteke, komunitate berri bat sortu dezakeena, kohesionatua eta bere bizi 
espazioarekin konpromiso handiago duena.

Aurre diagnostikoan landu den beste gaietako bat auzo lokalen arira sortzen diren belaunaldi arteko arazoena da. 
Tailerrean ez zaio berebiziko garrantzirik eman gaiari, konponbide zaila eta eragin txikia duela iritzita. Hala ere, 
biztanleriaren zati batek arazo gisa ikusten du, denboraren lerroan egin diren ekarpenetan jasota gelditu den moduan. 
Aipatzekoa da, parte hartzaileek belaunaldi zein kultura arteko arazo nabari falta hori komunitatea sortzeko aukera 
modura ikusten dutela, eta hori dela eta, baita proiektu komunak egiteko aukera gisa ere.

Aukerei segika, ados daude guztiak jatorrizko biztanleriaren presentzia eta azken urteetan eman den belaunaldi 
aldaketa puntuala izan daitezkeela gakoak, memoria berreskuratu eta aldaketaren bidea hartzeko,eta horrela nortasun 
berri hori eraikitzeko.

Ia guztiak bat etorri dira, erdigunearekiko gertutasunak eta zerbitzuak dituen aukerei dagokienez.

Gaur egun gertutasun horrek fisikotik gehiago duen arren egituratik baino, auzoaren proiektu berritzaile batek, berez 
duen periferia izaera historikoa aldatzeko aukera aprobetxatu beharko lukeenaren inguruan pertzepzio argi bat dago.

Azkenik, aipatu beharra dago guztiek identifikatzen dutela konpost komunitarioa aukera gisa, baina berezko balioa 
izanik, ez dela beste aukerekin elkar eragiteko modurik ikusten ez eta aztertu diren arazoen eragina gutxitzeko aukera 
gisa ulertzen ere.

DIAGNOSTIKO TAILERRA. Emaitzak
ESTIGMATITAZIOA
NORTASUNA
IZAERA ASOZIATIBOA
DUALITATEA

GERTUTASUNA
Erdigunea eta
zerbitzuak

JATORRIZKO BIZTANLERIA
ALDAKETA DEMOGRAFIKOA
GATAZKARIK EZA

GIBELALDE + LIZEAGA 3.0

GOI
MAILAKOA

GOI
MAILAKOA

GOI
MAILAKOA
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HURRENGO URRATSA
Jarraian hasiko da hausnarketa fase kolektiboa. Adostutako diagnostikoa oinarritzat hartuz, auzoak nola eboluzionatu 
lezaken aztertuko da, detektatu diren aukeren bidez arazoen eragina gutxitzeko egitura bat lortu arte.

Datorren lan saioan, helburua 10 urteko epean etorkizuneko agertoki desiragarri bat diseinatzea izango da.

Arazoak konponduta egon eta aukerak errealitatearen parte izango diren etorkizun bat diseinatzea izango da erronka.

Asmo handikoak izan behar dugu, lan hau, etorkizun hori errealitate bihurtzea posible den eta hori nola eta zein 
epetan egin behar den ikusteko oinarria izango baita.

Hala eta guztiz ere, hurrengo topaketan “posible den” eta “nola” baldintzez ahaztu eta aurreiritzirik gabe pentsatzera 
gonbidatzen zaituztegu.

Etorkizun batean guztien bizi kalitatea bermatzeko gaur egun egoerak nola eboluzionatu lezakeen hausnartuko da.  
Kalitate honek ez du norbanakoa soilik izan behar, baita kolektiboa ere, komunean eginiko proiektu baten emaitza 
gisa.

AURREIRITZIRIK GABE 
PENTSATU BEHAR DUGU 
NORANTZ EGIN NAHI DEN 
BIDEA AUZOA GUZTIONTZAT 
BALIAGARRIA DEN 
ETORKIZUN HOBEAGO 
BATERANTZ JOAN DADIN

taldea@rb3innovacion.com

facebook
RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com
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PARTE-HARTZE PROZESUA

LIZEAGA 3.0

ETORKIZUNEKO AGERTOKIA, ESTRATEGIAK ETA EKINTZAK
2016 azaroak 02
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SARRERA
Txosten honetan, LIZEAGA 3.0 prozesuaren hausnarketa fasea ireki duen Agertoki tailerrean lortutako emaitzak 
eskaintzen zaizkizue.

Lan saioa egin eta emaitzak aztertu ostean, RB3 taldeak egiaztatu du, 

Parte hartzaileen adostasun handi batez erabakitako etorkizuneko agertoki bat definitu dela.

Estrategia eta erlazionatutako ekintzak ere eztabaidatu eta apuntatu dituzte.

Adierazitako estrategia eta ekintzak lantalde bat baino gehiagotan azaldu dira eta adostasun maila altua da.

Estrategia eta ekintzak dagoeneko definitu direnez, aurreikusita geneukan ekintza eta estrategia tailerra egitea 
errepikakorra izango litzatekeela uste da, hori dela eta, plangintza birplanteatu dugu. Zuzenean ideia tailerrera 
pasatzea da proposamena, bi lan saiotan garatuko dena aurreikusitako egunetan, azaroaren 23an eta abenduaren 
14an, hurrenez hurren.

Horrela, txosten honek, lortu nahi den agertokiarekin lotura duten adostutako estrategiak ere biltzen ditu.

Hernaniko Udalarekin bilera bat egin ostean, lan saioen ordutegia ordubete aurreratzea erabaki da. Helburua, talde 
ezberdinen parte hartzea erraztea da, emakumezkoak eta gazteak, besteak beste. Udaletxeak haurtzaindegi zerbitzua 
eskainiko du parte hartzaileentzat.

Erabaki hori hartuta, hurrengo tailerrak arratsaldeko 6etatik 8etara egingo dira.

Azaroaren 02a
Agertoki tailerra

Azaroaren 23a
Ideia tailerra 01

Abenduaren 14a
Ideia tailerra 02

EMAITZAK

ESPEROTAKOA

BERRIA

NAHI DEN ETA PARTEKATUA DEN 
ETORKIZUNEKO AGERTOKIA

ESTRATEGIA ETA EKINTZA 
ADOSTUAK
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AGERTOKI TAILERRA. Helburua
Agertoki tailerrarekin hausnarketa fasea hasi da, ondorengo deliberazio fasearen oinarriak ezarriz. 

Etorkizuneko agertoki teknikak, testuinguruaren ezagutzatik abiatuta eraldaketarako faseari bidea irekitzen dio.

Egungo egoerak noranzko bilakaera izatea nahi den definitzea eta atzemandako arazoei konponbideak planteatzen 
hastea da helburua.

Lizeaga auzoaren kasuan, helburu orokor hau etorkizuneko agertoki baten diseinuan zehaztu da, 10 urteko ikusmuga 
duena. 

Aurreko Tailerretik ateratako arazo multzoetatik abiatuta, multzo bakoitzerako, zentzu positiboan, auzoa nola eta 
norantz bilakatu daitekeen irudikatzeko eskatu zaie partaideei.

RB3ren Metodologiako Agertoki Matrizearen gainean lan egin da, non arazoak ondorengo kategoriatan banatzen 
baitiren:
• Hiri ingurunea
• Mugikortasuna eta garraioa
• Espazio publikoa
• Eraikuntzak
• Sozio kulturala

Zerrenda hori dokumentu ireki gisa proposatu da, partaideei beste arazo multzo batzuk eta etorkizunerako beste 
ikuspegi batzuk gehitzeko aukera utziz.

ABIAPUNTUA

ADOSTURIKO DIAGNOSTIKOA
Arazo multzoa

ESPEROTAKO EMAITZA

ADOSTURIKO AGERTOKIA

ETORKIZUNEKO 
AGERTOKIA

ARAZO MULTZOA AGERTOKI POSITIBOA 
10 URTERA

AUZOKO EGUNGO 
ERREALITATETIK ABIATUTA, 
NOLA ETA NORANTZ GARATU 
DAITEKE AUZOA

ESPAZIO 
PUBLIKOA ZAHAZTZEA INTSEGURITATEA NORTASUNA INGURUMENA



1 2

3 4

LAU LAN TALDE

ARAZO MULTZOA

MATRIZEA
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AGERTOKI TAILERRA. Garapena

Lan saio honetan ere, proposaturiko helburua lortzeko, RB3k  hiri eraldaketako parte-hartze prozesuetan bere 
eraginkortasuna maximizatzeko helburuz egokitutako tailer dinamika erabili da. Oinarria RB3k diseinaturiko Gizarte 
Elkarrizketarako Metodologiako Agertoki Matrizea izan da.

Saioa, helburua eta proposatutako dinamika azalduz hasi da, parte-hartze prozesuko ibilbide osoaren baitan, saioa 
non kokatzen den argitzeko.

Prozesuko aurreko faseko emaitzen sintesia  den Arazo Multzoen oinarritik, partaideei Matrizea betetzeko eskatu 
zaie, egungo egoeratik abiatuta, ondorengo 10 urteetan, auzoa nola bilakatu daitekeen irudikatu eta berau definitzen 
saiatzeko.

Lan hau burutzeko, partaideak, ausaz sorturiko lau talde mistotan banatu dira. Talde bakoitzari kolore bat egokitu zaio, 
une oro bere ekarpena bistarazteko helburuarekin. 

45 bat minutu iraun dituen fasea bukatzean, eta emaitzak elkarbanatu aurretik, talde txandaketa bat egin da, talde 
bakoitzean bi pertsona mantenduz eta beste hiru aldatuz, bateratzera iritsi aurretik. 20 minuturen buruan, ohiko 
bateratze-lana egin da.

Sarreran aipatu den moduan, parte hartzaileak aurrez jarritako helburuetatik haratago iritsi dira eta proposatutako 
agertokiarekin estrategia eta ekintzak erlazionatu dituzte. Kasu honetan ere, adostasun maila esanguratsua izan da.

TAILERRAREN AURKEZPENA
Helburua
Dinamika

TALDEKAKO LANA
Banakako agertokiaren 
matrizea

BATERATZEA
Emaitzen aurkezpena
Azken eztabaida

LABURPEN KRITIKOA
RB3 lan taldea

EMAITZEN ITZULTZEA
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AGERTOKI TAILERRA. Garapena
Arazo multzoaren zerrenda, Diagnostiko tailerrean lortutako emaitzen hausnarketaren arabera idatzi da.

Horren edukia laburki azaldu da tailerraren aurkezpenean. Talde bakoitzak apuntatua zeukan banakako agertoki 
matrizearen zerrenda. Horrez gain, aurreko eguneko saioaren emaitzen txostena eman zitzaien.

Matrizean atzemandako aukerak adierazi dira, etorkizuneko auzoaren hobekuntzarako giltza modura.

ESPAZIO PUBLIKOAREN 
KALITATEA
Zahartzea. Eremu berde 
zapalgarriak. Oinezkoak/
ibilgailuak. Trafikoa. Zarata. 
Irisgarritasuna

ARAZKOAK AUKERAK

ZAHARTZEA
Espazio publikoa. Gertuko 
komertzioa. Eraikinen 
irisgarritasuna. Garraio 
publikoa

JARDUERARIK GABEKO 
FRONTEAK
I N T S E G U R I T A T E A , 
errepideetakoa eta 
Pertzepziozkoa
LOKAL HUTSAK

ESTIGMATITAZIOA
NORTASUNA
IZAERA ASOZIATIBOA
DUALITATEA

USAIN TXARRAK
PAPELERA

1

2

3

4

5

GERTUTASUNA. Erdigunea 
eta zerbitzuak

JATORRIZKO BIZTANLERIA. 
ALDAKETA DEMOGRAFIKOA. 
ARAZOAK FALTA DIRA

LOKAL HUTSAK

A

B

C
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EL TALLER DE ESCENARIO. Desarrollo

Azalpena Taldekako lana Taldekako lana

Taldekako lanaBateratze lanaEmaitzak
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AGERTOKI TAILERRA. Emaitzak

Oinezkoak ibilgailu pribatuarekiko lehentasuna duen auzoa lortzen da.

Espazio publiko sistema bat eta elkarrekin harremanetan dauden eta kalitatea duten espazio berdeak 
lortzen dira.

Aparkaleku, trafiko eta zarata arazoak arintzea lortzen da.

Arkitektura oztopoak ezabatzea lortzen da.

Mugimendu demografikoa eta biztanleriaren gaztetzea lortzen da.

Komunitate ekintzetarako espazio itxi eta ireki gehiago lortzen dira.

Auzoaren irudia hobetu eta erakartzeko duen gaitasuna areagotzen da.

Garraio publikoarekin konektatuagoa dagoen auzoa lortzen da.

Gertuko komertzioa berpiztea eta eskaintza bereizgarri bat bultzatzea lortzen da.

Eraikin eta etxebizitza guztiak irisgarriak izatea lortzen da.

Behe solairuetako lokal guztiak irekita egotea eta aktibitate komertziala eta interes kolektibokoa izatea 
lortzen da.

Intseguritatea sortzen duten puntuen hobekuntza lotzen da, errepide segurtasuna eta pertzepzioaren 
ikuspuntutik.

Nortasuna indartzea eta auzotarren parte hartze maila sustatzea lortzen da.

Eskaintza kultural bereizgarria eta konstantea duen auzoa lortzen da.

Auzoaren memoria historikoa berreskuratzea, dokumentatzea eta balioan jartzea hausnartzen da.

Papelerak duen eraginaren inguruko kontrol bat eramatea lotzen da, auzo mailan zein udalerri mailan.

1

2

4
5

Emaitzen azalpen fasean, talde bakoitzeko 
ordezkariak ondorioak bateratu 
eta idatzitako post-it ak matrizean 
jartzeaz arduratu dira. Aldi berean, 
antzekotasunak eta ezberdintasunak 
markatu dira.

Behin fase hori amaituta, adostasun 
maila ebaluatu da kolektiboki, balizko gai 
eztabaidagarriez eztabaidatzeko oinarri 
modura.  Adostasun orokor batekin 
egin dugu topo. Hori dela eta, zenbait 
ñabardura baino ez dira eztabaidatu.

ETORKIZUNEKO 
AGERTOKIA

Adostutako agertoki honekin 
harremanetan, dagoeneko zenbait 
estrategia eta ekintza zehaztu dira. Horri 
buruzko emaitzak bildu dira, hurrengo 
lan saioaren abiapuntua izango baitira. 
Lehen ideia tailerra azaroaren 23an 
izango da.

3
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AGERTOKI TAILERRA. Emaitzak

Oinezkoaren protagonismoa

Espazio publiko sistema

Aparkalekuak eta trafiko eta zarata 
gutxiago

Barrera arkitektonikorik ez

Biztanleriaren gaztetzea

Komunitate ekintzetarako espazioak

Irudi positibo eta erakargarria

Garraio publikoaren konexioa

Gertuko komertzioa eta bereizgarria

Eraikin eta etxebizitza irisgarriak

Jardueradun fronteak

Errepide segurtasuna eta 
pertzepziozko segurtasuna

Nortasuna eta parte hartzea

Eskaintza kulturala

Memoria historikoa

Papeleraren eragina gutxitzea

1

2

4
5

AGERTOKIA

Trafikoa murrizteko mekanismoak inplementatzea eta komertzioetarako banaketa ordutegiak erregulatzea.

Aparkatzeko auzoko txartela ezartzea.

Lehentasuna ematea badauden espazio publikoen birgaitzeari ( bloke arteko bi espazio eta Larramendi kalea).

Urnietaruntz doan errepidean pantaila akustikoak ezartzea.

Auzotik sortutako ekintzak zabaltzeko eta sustatzeko programa baten egituratzea

Auzotik garraio publikoa pasatzea planifikatzea, anbulatorioaren irisgarritasuna bermatu ahal izateko, batik bat.

Hutsik dauden lokalen azterketa oso bat gauzatzea horien suspertzea ahalbidetzeko.

Jarraipen eta gestio organo bat sortzea eraikinen irisgarritasuna hobetzeko laguntzetarako.

Astero egingo den merkatu bat sortzea.

Komertzioaren suspertze-neurriak aztertzea eta aplikatzea ( programak, diru-laguntzak, fiskalitatea,etab.)

Auzoak dituen beharrak aztertzea, sustatu beharreko  erabilera kolektiboak  definitzeko oinarria izateko.

Argiztapen urbanoaren hobetzea, batez ere, intseguritate handiena dagoen puntuetan.

Proiektu adostuak definitu eta parte hartze kultura suspertzeko elkarrizketa prozesuak garatu eta planifikatzea.

Urteko agenda kulturala lantzea.

Arazoak elkarbanatu eta eztabaidatzea gainontzeko auzo afektatuekin.

Emisioen Kontrol neurriak ezartzea.

Arazo horri konponbide tekniko bat aurkitzea adituei galdetuz.

EKINTZAK ETA ESTRATEGIAK
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AGERTOKI TAILERRA. Emaitzak
Emaitza hauek, birgaitze prozesu oso baten ostean, kalitatez bizitzeko espazio bat den auzoa lortzea zehazten dute. 
Bizilagunengandik gertukoa, ikuspuntu fisiko, sozial eta kulturaletik inguru berritu bat kolektiboki eraikitzeko oinarri 
diren izaera eta memoria balioan jartzen dituena.

Egungo egoeratik abiatuta, eragile ezberdinei esker,  bere buruaz hausnartzeko gai den auzoa. 

Etorkizunera begira eboluzionatzen du bere jatorrizko izaera zainduz.

Agertoki honetara gerturatzeko estrategia eta ekintza bereizgarriak proposatzen dira. Horietatik batzuek berehalakoan 
gauzatu beharrekoak dira, eta epe luzeago batean gauzatu daitezkeenak besteak. Aipatzekoa da, ez direla 
“konponbideak” proposatzen, arazoak dagokien kalitatez konpontzeko beharrezko diren ekintzak baizik. Behin baino 
gehiagotan nabarmendu da aurre azterketak egiteko beharra, proposatutako konponbide horiek bideragarriak izateaz 
gain, egoeraren testuinguruarekin, eskariekin eta biztanleen beharrekin bat etor daitezen.

Emaitza interesgarria dela atzematen da, biztanleriak bere inguruarekin epe luzera duen inplikazioa agerian uzten 
baitu. Eta ingurua eraldatzeko nahia era lasai, hausnartu eta adostu batean. Errealitatearekin eta gaitasunekin bat 
datozen pausu txikien bitartez.

Lan saio honetan gai hori lantzeko asmorik ez zegoenez, berez, ez dago planteatutakoaren inguruko lehentasunik. 
Gai hori hurrengo tailerrean landuko da. Arrazoia hori izanik, oraingoz, emaitza horiek hausnarketa prozesuarekin 
jarraitzeko oinarria dira eta ez dute apurkako birsortze lanerako eskemarik zehazten.

BIRSORTU
Izaera berri bat eman, berreraiki edo indargabetu den zerbait 

hobetu

OINEZKOAK

LOTURAK

ESPAZIO PUBLIKOA

HIRI BERDEGUNEAKAPARKALEKUAK

IRISGARRITASUNA

PROZESUA

AKTIBITATEA

KOMUNITATEA

GARRAIO PUBLIKOA

KOMERTZIOA

KULTURA

IZAERA

PARTE HARTZEA

MEMORIA

SEGURTASUNA
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HURRENGO URRATSA
Hausnartzen eta erabaki kolektiborantz aurrera eginez jarraitzen dugu.

Hurrengo etapa Ideia tailerra egitea izango da, bi lan saiotan banatuko dena.

Helburu orokorra, proposatutako estrategia eta ekintzak inplementatu eta desiratutako etorkizuneko agertokia 
eskuratzeko zer egin daitekeen ikustea da. Zer egin behar denaz gain, Non, Noiz eta Norekin egin behar den aztertuko 
da, auzoaren hobekuntzaren talde ikuspegi bat lortu arte. Hau izango da lehentasunez esku hartuko den espazioa 
definitzeko oinarria.

Azaroaren 23an egingo den tailerrean, Zer, Non eta Noiz galderen inguruan egingo da lan. Abenduaren 14an,  modu 
bateratuan ebaluatuko eta identifikatuko da proposatutakoa aurrera eraman ahal izateko beharrezko eragileak zein 
diren eta berroneraketa prozesua martxan jartzeko espazio egokiena zein den.

BIZILAGUNAK PARTE HARTZERA GONBIDATZEN DITUGU

Zuen eguneroko bizitza egiten duzuen espazioa hobetzea da kontua. Zuena den espazioa. 

ZER EGIN
NON EGIN
NOIZ EGIN
NOREKIN EGIN

NON HASIKO GINATEKE

taldea@rb3innovacion.com
facebook

RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com



PARTE-HARTZE PROZESUA

LIZEAGA 3.0

IDEIAK
2016 azaroak 24| abenduak 14
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SARRERA

Ideia tailerrarekin eman diogu hasiera deliberazio faseari. Egin beharreko lanaren garrantziaz ohartuta, tailerra bi lan 
saiotan banatzea erabaki da.

Txosten honetan,  lortutako emaitza partzialak itzultzen zaizkizue, horiek izango baitira deliberazio prozesuarekin 
jarraitzeko abiapuntua,  eta esku-hartzearen ekintza zehatza eta espazioa aukeratzen lagunduko digutenak.

Tailerrean, zehaztutako estrategietatik abiatuta, horiek bideragarri izateko NOLA egin eta esku-hartzea NON izango 
denaren inguruan lan egin da. Talde bakarrak landu du NOIZ. Hala ere, beraien ekarpenak ere jaso ditugu adostasun 
batera iristeko abiapuntu gisa.

Modu zehatz batean landu ez arren, erreferentziazko eragileak zehazterako orduan (NOREKIN), talde dezentek bat edo 
beste aipatu du dagoeneko. Horregatik gaineratzen da informazio hau, osatu eta adostu behar direla azpimarratuz, 
beti ere.

Emaitzak aztertu ostean, NOLA eta NOIZ galderei erantzuten dieten ekarpenak zortzi esku-hartze proposamenetan 
laburbildu ditugu.

Azaroaren 23a
Ideia tailerra 01

Abenduaren 14a
Ideia tailerra 02

Diseinu tailerraren eguna 
parte hartzaileekin batera 
adostuko da, lortutako 
emaitzen arabera.

EMAITZA PARTZIALAK

PROPOSAMENAK PLANIFIKAZIOANOLA ETA NON NOIZ ETA NOREKIN

ZEHAZTU OSATU|ADOSTU
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EMAITZA PARTZIALAK

PROPOSAMENA|NOLA ETA NON NOIZ NOREKIN

Auzoko ibilgailu-zirkulazioa eta karga-deskargen 
ordutegiak  eta espazioak erregulatu (erdigunean egiten 
den moduan). Paraleloki, sentsibilizazio kanpaina bat egin 
ibilgailu pribatuaren eta aparkaleku pribatuen erabilera 
jasangarriagoa lortzeko (Ikastolako ikasleen gurasoak / 
bizilagunak). Aparkatzeko egoiliarrentzako txartel bat 
izateko (txartel bat familiako) eta Larramendin lurrazpiko 
aparkaleku bat egiteko  egiazko beharra  aztertu.
Urnieta bideko trafikoaren inpaktua gutxiagotzeko sistemak 
ikertu  (pantaila akustikoa edo begetala, inhibizio sistemak)

MOTZA

ERTAINA

LUZEA

Hernaniko Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Urumea Ikastola
Gibelalde eta beste zenbait 
elkarte
... ... ...

1

Anbulategia lotzen duen garraio publikoaren  egiazko 
eskaera eta auzoan zehar autobus urbanoa igarotzeko 
beharra balioztatu. Hiriguneaz gaindiko garraio publikora 
irisgarritasuna hobetu , Larramendi eta Txantxillako geltokia 
lotuko dituen aldapa mekanikoekin edota igogailuekin

MOTZA

ERTAINA

LUZEA

Hernaniko Udala
... ... ...2
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EMAITZA PARTZIALAK

PROPOSAMENA|NOLA ETA NON NOIZ NOREKIN

Auzoaren espazio publiko sistema orokorki birpentsatu, 
dibertsifikatuak eta elkarrekin harremanetan dauden 
espazioak eratzeko (oinezko konexioak). Esku-hartzeak 
egin Larramendin, Madalena plaza txikian, bloke arteko 
espazioetan eta espazio txikiagoetan , egoteko funtzioa 
indartzeko (adinekoentzako aulkiak). Lehentasunak ezarri, 
baino epe erdi / luzean gauzatuko diren proiektu orokor 
baten baitan, betiere. Espaloien eta argiztapen publikoaren 
egoera hobetu, batez ere, intseguritate pertzepzio handiena 
duten eremuetan (tunelak)

MOTZA

ERTAINA

LUZEA

Hernaniko Udala
Gibelalde (auzolana, gestioa 
eta jarraipena)
Bizilagunak (auzolana)
Gazteria eta ikasleria (auzolana, 
ideiak)
Teknikariak eta adituak
... ... ...

3

Astero azoka bat antolatu auzoaren espazio publikoetako  
batean eta bigarren eskuko azoka bat ere hilero antolatu.  
Azken hori, udalerrian dagoeneko badagoenarekin uztartu 
daiteke, saturazio maila altua baitu. Ekintza hori herriko 
merkatariekin koordinatu, kolaborazioak proposatuz

MOTZA

ERTAINA

LUZEA

Hernaniko Udala
Atsegindegi
Merkatariak eta auzoko 
ostalariak
Udal eremuan dauden baserriak
... ... ...

4
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EMAITZA PARTZIALAK

PROPOSAMENA|NOLA ETA NON NOIZ NOREKIN

Lokal hutsen errolda bat egin eta sentsibilizazio neurriak 
zehaztu jabeen sustapen fiskaletarako. Birmoldatzeko 
potentziala ikertu auzoaren biziberritze orokorrean, 
horretarako, komertzioaren, interes sozio-komunitarioak 
eta kulturalak dituzten aktibitateen  pizgarriak diren neurriak 
zehaztu. Itxitura mota ezberdinak proposatu multzo irudi bat 
definitzeko eta lokalak itxita egon arren  jarduera frenteak 
defini daitezen (anuntzioak jartzeko kortxoak, etab.)

MOTZA

ERTAINA

LUZEA

Hernaniko Udala
Jabeak
Merkataritza elkartea
Gibelalde
Bizilagunak
Gazteria eta ikasleria
Teknikariak eta adituak
... ... ...

5

Bizilagunen komunitateen protokolo bat ezarri etxebizitzen 
irisgarritasunaren hobekuntza kudeatzeko, eskuragarri 
dauden laguntzen jarraipena egiteko, informatzeko, 
sentsibilizatzeko eta kudeatzeko

MOTZA

ERTAINA

LUZEA

Hernaniko Udala
Gibelalde
Bizilagunen komunitateak
Teknikariak eta adituak
... ... ...

6
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EMAITZA PARTZIALAK

PROPOSAMENA|NOLA ETA NON NOIZ NOREKIN

Gibelalderen bidez  eta elkarrizketa eta elkartrukerako prozesu 
gehiago eginez, auzoaren parte-hartzea eta elkartzea indartu 
eta sustatu. Paraleloki, auzolana bultzatu birgaitze prozesuaren 
autogestio eredu osagarri gisa. Kultur komisio bat eratu Lizeaga 
eta udalerriko artistak eta berauen inplikazio aktiboa kontuan 
hartuta. Komisio horrek, urteko ekintzen programa bat eta 
aldizkari edo urtekari bat idatziko ditu. 
Bitarteko ezberdinak erabiliz auzoaren historia eta memoria 
(web orria, Udalaren artxiboa, argitalpenak, etab.) bildu eta 
zabalduko ditu.

MOTZA

ERTAINA

LUZEA

Hernaniko Udala
Gibelalde
Auzoko artistak
Bizilagunak
... ... ...

7

Papeleraren emisioen kontrol eta neurtze protokoloa 
definitu eta herri mailako bizilagunen elkarte bat sortu, 
protokoloaren jarraipena egin eta betetzen dela egiaztatzeko

MOTZA

ERTAINA

LUZEA

Hernaniko Udala
Gibelalde
Hernaniko bizilagun elkarteak
... ... ...

8
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HURRENGO URRATSA

taldea@rb3innovacion.com

facebook
RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com

AZKEN TXANPAN 
GAUDE!

Iritsi da eskuhartze zehatzak 
definitzeko eta elkarlanean 
eraldatuko dugun espazioa 

aukeratzeko ordua
ANIMA ZAITEZTE. 

ZAI IZANGO GAITUZUE
ABENDUAREN 14 AN 
URUMEA IKASTOLAN

18.30etan
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SARRERA

Ideia tailerrarekin eman diogu hasiera deliberazio faseari. Egin beharreko lanaren garrantziaz ohartuta, tailerra bi lan 
saiotan banatzea erabaki da.

Lehenengoan, aurrez identifikaturiko ekintza multzotik abiatuta, eskuhartze proposamen integralak definitu dira. 
Bigarrenean, proposamenak lehenetsi eta beraien arteko eta inguruarekiko harremanak definitu dira.

Antzemandako hobekuntzarako proiektu orokorra abiapuntutzat hartuz, epe motzeko eskuhartzerako espazioa 
definitu da.

Txosten honetan bigarren lan saioa baina astebete lehenago helarazi zen Emaitza Partzialen Txosteneko informazioa 
osatzen da.

Plangintzan aurreikusi bezala, bigarren lan saioaren amaieran Diseinu Tailerrerako data zehaztu da. RB3k lan saioa, 
Gabonetako oporren bueltan, zapatu goiz batean burutzea proposatu du (urtarrilak 14an). Partaideak proposamenarekin 
bat etorri dira, baina dena den falta izandako jendeari galdetzea adostu da beraien prestutasuna jakiteko.

Tailerraren ostean guztiei maila bat bidali zaie beraiek nahiago duten data adierazteko eskatuz. Bi data posible zehaztu 
dira, urtarrilak 11 asteazkena arratsaldez, edo urtarrilak 14 larunbata goizez. Gehiengoak larunbata nahiago duela 
adierazi duenez, Diseinu Tailerra, urtarrilak 14 goizean 10.00etatik 12.00etara burutuko da.

Azaroaren 23a
Ideia tailerra 01

Abenduaren 14a
Ideia tailerra 02

2017ko urtarrilak 14
Diseinu Tailerra 

LEHEN SAIOA ESKU-HARTZE PROPOSAMEN 
OROKORRAK BIGARREN SAIOA

B E R R O N E R A K E T A 
P R O P O S A M E N 
INTEGRALA

EPE MOTZEAN 
BERRONERATU BEHARREKO 
ESPAZIOA
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IDEIA TAILERRA. Helburua
Helburua, orain arte lorturiko emaitzetatik abiatuta auzoaren hobekuntzarako proposamen orokor bat definitzea izan 
da, esku-hartzeak lehenetsiz eta berroneraketa proiektua abian jarriko duen espazioa aukeratuz.

Esku-hartze zehatzak definitu eta hauen modalitate eta gauzatze epeak zehaztea ahalbidetzen duen teknika bat erabili 
da.

Esku-hartze bakoitzerako, espazioko kokapena, inplikaturiko eragileak eta denboran zeharko lehenespena zehazten 
dira, RB3k diseinaturiko Hausnarketa Matrizearen arabera.

Diseinaturiko Ekintza Planetik abiatuta, bost ekintza lerro identifikatu dira, eta lehen lan saioan, hauek nola, non 
eta norekin martxan jarri definitu da. Emaitza partzial hauetatik ekintza ezberdinak biltzen dituen zortzi esku-hartze 
proposamen integral atera dira. Bigarren lan saioan hauek noiz gauzatu zehaztu da, adostasun mailaren azken 
egiaztapenarekin eta epe motzean proiektu zehatza non gauzatu erabakitzearekin batera.

Hausnarketa  Matrizea eta auzoko maketa baten gainean lan egin da aukera txartelez baliatuz. Txartelek proposaturiko 
esku-hartzeak zehazten dituzte eta lehenespena eta hiri espazioan kokapena errazten dute.

ABIAPUNTUA

EKINTZA PLANA

ESPERO DEN EMAITZA

PROPOSAMEN INTEGRALA
EKINTZARAKO ESPAZIOA

LIZEAGA 3.0

AUZOKO EPE MOTZ, 
ERTAIN ETA LUZEKO 
ETORKIZUNEKO ESKU-
HARTZEAK GIDATUKO 
DITUEN PLAN INTEGRALA 
DEFINITZEA



1 2

3 4

LAU ETA BI LAN TALDE

01 HAUSNARKETA MATRIZEA

1 2

02 HAUSNARKETA MATRIZEA
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IDEIA TAILERRA. Garapena

Bi lan saio hauetan ere, proposaturiko helburua lortzeko tailer dinamika erabili da. Oinarria RB3k diseinaturiko Gizarte 
Elkarrizketarako Metodologiako Hausnarketa Matrizea izan da, maketa eta aukera txartelekin batera.

Saio bakoitza, helburua eta proposatutako dinamika azalduz hasi da, parte-hartze prozesuko ibilbide osoaren baitan, 
saioa non kokatzen den argituz.

Hausnarketa fasearen sintesia den Ekintza Multzoa oinarritzat hartuz, partaideei Matrizea betetzeko eskatu zaie, 
ekintzak nola, non eta norekin burutu adieraziz. 

Jarraian hauen lehenespena burutu da eta emaitzak maketara eraman dira, amaierako proposamena bistara arazteko 
eta esku-hartzerako espazio hautatzeko.

Lan hau burutzeko, partaideak talde mistotan banatu dira. Lehen lan saioan lau eta bi bigarrenean.

45/60 bat minutu iraun dituen fasea bukatzean bateratzea burutu da emaitzen azterketa eginez, saioa ondorioak 

adieraziz amaitu delarik.

Lehen saioko azken emaitza Hausnarketa Matrizea izan da eta bigarrenekoa maketa bere aukera txartelekin.

TAILERRAREN AURKEZPENA
Helburua
Dinamika

TALDEKAKO LANA
Banakako HAUSNARKETA 
matrizea

BATERATZEA
Emaitzen aurkezpena
Azken eztabaida 
maketaren inguruan

LABURPEN KRITIKOA
RB3 lan taldea
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IDEIA TAILERRA. Garapena
Lehen lan saioaren emaitzetan zortzi esku-hartze proposamen definitu dira. Bigarren lan saioaren aurretik, proposamen 
bakoitzari aukera txartel batzuk erlazionatu zaizkio maketan lan egiteko. Txartelak eta maketa RB3k prestatu ditu.

Zortzi proposamenak Emaitzen Txosten Partzialean daude jasota. Hemen bakoitzari dagozkion aukera txartelak batu 
dira. 

Beti bezala, tailerrean guztien artean lan egiteko irekitako proposamena da.

Zamalanetarako espazioen eta ordutegien, 
eta trafikoaren erregulazioa.
Sentsibilizazio kanpainak ibilgailu 
pribatuaren erabilera gutxitzeko eta 
garajeen erabilera areagotzeko.
Egoiliarrentzako txartela
Lurrazpiko aparkalekuak
Pantaila akustikoa edo begetala
Trafikoa inhibitzeko sistema

PROPOSATURIKO AUKERA TXARTELAK

Anbulategia lotuko duen garraio publiko 
zerbitzu berezia
Autobus urbanoa auzotik igarotzea
Aldapa mekanikoak edo igogailuak

Bizilagunentzako espazio publikoak, eremu berdeekin 
eta erlaxatzeko espazioekin
Adinekoentzako espazio publikoak, irisgarritasun 
egokia dutenak, aulkiekin eta ariketak egiteko 
makinekin ekipatuta.
Umeentzako espazio publikoak
Espazio berdeak / lorategiak
Oinezkoentzako eremuak /pasealekuak
Espaloiak hobetzea
Argiztapen publikoa hobetzea

Barazki eta fruten asteroko azoka
Asteroko azoka mistoa
Bigarren eskuko hileroko azoka

Lokal hutsen errolda
Sustapen eta 
sentsibilizazio prozesua
Itxituren hobekuntza

1

2

3

4 5

Komunitateen protokoloa

Elkarrizketa prozesua
Auzolana/ Ekintza artistikoak
Kultur komisioa
Aldizkaria/urtekaria

Bizilagunen  komisioa
Neurketa  eta jarraipen 
protokoloa

6

7

8
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IDEIA TAILERRA. Garapena

azalpena taldekako lana taldekako lana

bateratze lanabateratze lanaemaitzak
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IDEIA TAILERRA. Emaitzak
Aurrez aipatu bezala, zortzi esku-hartze proposamenak Emaitzen Txosten Partzialean daude jasota.

Emaitza hauen azterketa kritiko baten ostean herritarren inplikazio, kontzientziazio eta auzoaren etorkizunarekiko 
konpromiso maila nabarmena dela adierazten duten hainbat puntu aipatu behar dira.

Lehenik proposaturiko esku-hartzeen bideragarritasuna aipatu behar da. Honek, prozesuaren helburuekin duten 
konpromisoa eta erabakitakoak ibilbide erreala izateko duten nahia agerian uzten du. 

Beste alde batetik aipatzekoa da ez dutela proposamen guztiek hiri espazioan eragin zuzenik. Gehienetan, azterketa 
zehatzak, informazio-formazio edo eta kultur ekintzak, elkarrizketa prozesuak e.a. egiteko beharra aipatu da. Guztiak, 
berroneraketa prozesuaren bideragarritasuna sendotzeko oinarriak finkatzera eta ekintzak egungo inguruaren 
errealitatearekin bat etortzera bideratuak. Gainera, proiektuak ibilbide bat izan dezan, tokiko biztanleriaren inplikazio 
eta adostasuna indartzea beharrezkoa denaren kontzientzia adierazten dute, prozesua uneoro partekatua den ibilbide 
bat izaten saiatuz.

Espazio fisikoari dagozkien proposamenei dagokionez, ibilgailu eta oinezkoen mugikortasuna, hiri eta eraikinen 
irisgarritasuna eta bereziki espazio publikoaren hobekuntzara bideratutakoan gailentzen dira, talde ahulenei arreta 
berezia ipiniz, adineko jendea esaterako.

Dena den, zehatzagoak diren proposamen hauek aurrekoekin lotuta daude. Ez da auzoaren edertzea bilatzen baizik 
eta espazioaren hobekuntza sakona, gizartearen kohesio eta inklusio handiagoa ahalbidetu  eta guztien bizi kalitatea 
hobetzen duena. 

GIZARTE KOHESIOA

PARTAIDETZA

INKLUSIOA

ELKARRIZKETA

LANKIDETZA

ANIZTASUNA

BIZI KALITATEA

ZORTZI 
PROPOSAMEN, 

MODU 
SINERGIKOAN 
HONAKOAK 
LORTZEKO: 
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IDEIA TAILERRA. Emaitzak
Aurreko lan saioko emaitzen laburpenarekin eta aukera txartelen aurre definizioarekin, bigarren lan saioan bakoitzaren 
lehentasun maila adosteari ekin zaio. Adostasun maila altua izan da. Ezberdintasun esanguratsuenak bateratzean 
eztabaidatu dira eta emaitzak maketan adierazi dira koloretako eranskailuen bidez.

Gorriak epe motzeko esku-hartzeak 
adierazten ditu, urdinak epe 
ertainekoak eta berdeak epe luzekoak. 
Aukera txartel batek baina gehiago, 
eranskailu bat baino gehiago dituzte. 
Kasu hauetan, nahiz eta epe ertain/
luzeko esku-hartzea kontsideratu, 
bere bideragarritasunerako oinarriak 
ezartzeko, epe motz/ertainean egin 
beharreko aurre ekintzak burutu behar 
direla adierazten dute. 

EPE MOTZA

EPE ERTAINA

EPE LUZEA
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IDEIA TAILERRA. Emaitzak
Aukera txartelen lehenespen prozesuak aurrez aipaturiko lehenespenak baieztatzen ditu baina esku-hartze zehatzen 
artean ñabardurak definitu ditu, bigarren lan saioaren helburuei erantzunez.

IBILGAILUEN MUGIKORTASUNA

Auzoaren osotasunean ibilgailuen trafikoa arautzea premiazkoa kontsideratzen da arazo iturri diren puntuetan arreta 
berezia jarriz, Urumea ikastolako inguruak eta Urnietara doan errepidea. 

Neurri hauek ibilgailu pribatuaren erabileraren gaineko sentsibilizazio prozesuez lagunduta joan behar dira, nahiz eta 
hauen eragina epe ertainera aurre ikusten den. 

Egoiliarren txartela bigarren mailako neurria kontsideratzen da, epe ertain/luzean gauzatu beharrekoa beti ere arau 
eta sentsibilizazioek izandako ondorioen ostean eta benetako beharra aztertuz. 

GARRAIO PUBLIKOA ETA IRISGARRITASUNA

Amaierako eztabaida tartean garraio publikoa auzotik pasatzea lortuz gero, anbulatorioarekin lotuko duen linea 
berririk sortzea ez dela beharrezkoa adosten da. Dena den azken hau zerbitzuaren benetako eskariaren azterketak 
baldintzatua legoke.

Garrantzitsua kontsideratzen da irisgarritasun hobekuntzekin jarraitzea eta auzo eta Txantxila (hiri garraio geralekua)  
artean lotura mekaniko bat aurre ikustea. Adostasuna dago neurri hau epe ertain luzean dela bideragarria.

ESPAZIO PUBLIKOA

Aurreko saioko emaitzak eta ikuspegia baieztatzen dira. Auzoko espazio publikoaren hobekuntza lehentasun bat da. 
Esku-hartze orokor bat antzematen da, espazioen potentzialtasunen arabera diseinaturiko espazio bereiziak izanik, 
berariazko kolektiboak kontuan hartuta, etengabeko dibertsifikazio eta inklusio ibilbidean. 

TOKIKO AZOKA

Nahiz eta guztiek aitortu zerbitzu honek auzoa biziberritzeko aukera bezala duen garrantzia, garbi dute epe ertain luzean 
egin beharrekoa dela, behin espazio publikoa hobetutakoan. Dena den garrantzitsua kontsideratzen da etorkizuneko 
ikuspegi hau present izatea hobekuntza eta atontze esku-hartzeak lehenesterakoan.

IBILGAILUEN 
MUGIKORTASUNA

GARRAIO
IRISGARRITASUNA

ESPAZIO PUBLIKOA

TXOKIKO AZOKA
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LOKAL HUTSAK

Lehentasunezkoa kontsideratzen da hutsik eta libre dauden lokalen inbentario bat egitea, oinarrizko ezagutza izateko 
epe ertain/luze batean, lokal hauen mobilizazio eta itxituren hobekuntza ekintzak burutzeko prozesuan jabeak 
inplikatuz.

Itxituren hobekuntza, aldi baterako soluzioekin bada ere, espazio publikoaren kalitatea eta segurtasun pertzepzioa 
hobetzeko beharrezko neurri bezala ikusten da, nahiz eta azken helburua lokalen mobilizazioa izan. 

ETXEBIZITZETARAKO IRISGARRITASUNA

Lehentasunezko ekintza bezala ikusten da. Irisgarritasun osoa lortzeko, epe motzean kudeaketa prozesu eraginkor bat  
abian jartzea beharrezko jotzen da. Horregatik “ Komunitateen Protokolo” bat burutzea proposatzen da Udalarekin 
lankidetzan.

KULTURA ETA GIZARTEA

Bat datoz proposaturiko proposamen bakoitzaren azken definizio eta etorkizuneko kudeaketarako, herritar eta 
Erakundeen arteko elkarrizketa prozesu bat beharrezkoa dela kontsideratzean.  

Auzoaren suspertzea bertako kulturaren eta identitatearen indartzearekin lortzea lehentasuna dela uste da. Epe 
ertain-luzean lorpenak aurreikusten dira, hala eta guztiz ere, horiek, soilik ahal bezain azkarren espazio urbanoa eta 
horren diseinu modalitateak eraldatzen hasi ezkero lortuko dira, prozesuaren deliberazioan hiritarren inplikazioa 
nagusitasuna emanaz.

PAPELERA

Udalerri mailako arazotzat hartzen da, eta hori dela eta, Hernaniko asoziazioek  elkarlanean egindako prozesu bat 
inplementatzea proposatzen da, guztiei maila berean onura ekarriko dien konponbideak sustatzeko aukera gisa ikusten 
dena.Emisioen neurketen emaitzak berreskuratzea edo publiko egitea eskatzen da.

IDEIA TAILERRA. Emaitzak

LOKAL HUTSAK

IRISGARRITASUNA 
ETXEBIZITZETARAKO

KULTURA|GIZARTEA

PAPELERA



PENTSATU

DISEINATU

GAUZATU
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IDEIA TAILERRA. Emaitzak
Behin taldekako lanak eztabaidatuta eta adostasun batera iritsita, aukera txartelak markatzeari ekin zaio, lehentasunaren 
arabera, eta maketan jarri dira. Txartel guztiek ez dute leku fisiko bat aurkitu ez direlako zehazki leku bati eragiten 
dioten esku hartzeak. Hala eta guztiz ere, auzoaren hobekuntzarako proiektu global bat perfilatu da, hausnarketaren 
oinarri gisa baliagarri izan dena, epe motzean gauzatuko den lehen esku hartze proiektua egiteko espazio publikoa 
aukeratzerako orduan.

Ideia elkartruke baten ostean erabateko adostasuna izan da , urgentziazko eta inpaktu handiena izango duen esku 
hartzea aldaketa sinbolizatzeko honakoa dela:Victor Hugo, Larramendi, Lizarraga eta Madalena kaleen arteko bloke 
arteko espazioa.

Espazio horren diseinua eta gauzatze modalitateak eta etorkizuneko gestioa azken lan saioaren aztergaiak izango dira. 
Diseinu tailerra.

MODU 

KOLEKTIBOAN 
ERALDATU
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HURRENGO URRATSA 
Urtarrilaren 14an diseinu tailerra egingo da, LIZEAGA 3.0 prozesuaren parte hartze faseari itxiera emango diona.

Prozesuaren emaitza globalak RB3 taldeak egingo duen azterketa kritikoaren helburua izango dira eta horien baitan 
garatuko dira hurrengo dokumentuak.

ORIENTAZIO PLANA.  Birsortze estrategia globala eta jarraitu beharreko akzioak finkatzea eta horien denbora 
planifikazioa gordetzen dituen dokumentua. Dokumentu hori tokiko administrazioarentzako gida izatea proposatuko 
da auzoan esku hartzeak planifikatzerako orduan. Dokumentuak estrategia eta diseinu norabideak bilduko ditu.

GAUZATZE PROIEKTUA. Esku hartze espazioarentzako proiektua, gauzatze modalitateak eta ideia tailerraren emaitza 
zehatzen gestioa bilduko dituena.

EMAITZEN AZKEN INFORMEA. Prozesu, helburu, etapa eta garapen modalitate eta emaitzen bilduma kritikoa. 
Dokumentu hau prozesu osoan zehar idatzi eta helarazi diren txosten partzialen arabera zuzenduko da.

Prozesua amaitzean, RB3 taldeak bere emaitzen erakusketa bat egitea pentsatuta dauka udalerriko talde politiko 
guztiei, eta horretaz gain, parte hartzaileen eta Lizeagako bizilagunen artean banatuko da.

ZUEN ZAI 
IZANGO GARA 
P R O Z E S U A R E N 
AZKEN TXANPAN

taldea@rb3innovacion.com
facebook

RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com
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http://pin.it/s56gP4o

https://www.youtube.com/watch?v=jCDDwXAfnaM
http://laaventuradeaprender.educalab.es/-/esto-no-es-un-solar
https://www.youtube.com/watch?v=f8Dr_oBFt7M
http://laaventuradeaprender.educalab.es/web/laaventuradeaprender/-/autobarrios
http://laaventuradeaprender.educalab.es/web/laaventuradeaprender/-/esta-es-una-plaza
http://laaventuradeaprender.educalab.es/web/laaventuradeaprender/-/la-huerta-de-tetuan
https://vimeo.com/65535186
https://vimeo.com/27237847
https://www.youtube.com/watch?v=z_wUT1QUZgM

SARRERA

Diseinu tailerrarekin parte hartze fasea itxitzat eman dugu.

Ideia tailerraren txostenean aipatu den bezala, saio hori urtarrilaren 14an, larunbatean, egin zen goizeko 10.00etatik 
12.00etara.Eguna eta ordua partaideekin adostua da.

Tailerra martxan jarri aurretik, diseinatu beharreko espazioaz hausnartzea eskatu zaie eta, batez ere, gainontzekoekin 
elkar banatzea diseinurako baliagarri izan daitezkeen diseinu eta erreferentziak. Lan honetan inplikatu da RB3 taldea.

Gure aldetik, guztira bederatzi adibide posible bidali ditugu hiru mezutan eta denboran banatuta. Irakurketa errazagoa 
izan zedin adibide europar eta nazionalen bideoak bidali dira, espazio publikoetan egindako diseinu kolaboratzaileen 
modalitate alternatiboa erakusten dutenak. Beste alde batetik, partehartzaileen zenbait erreferentzia ere jaso 
dugu, gainontzekoekin konpartitu dena. Batez ere, Donostian berritu berri duten espazio baten argazkiak eta sarean 
erabilgarri dauden hainbat adibide. Informazio guzti horrek biztanleriari lagundu egin dio euren beharrei eta nahiei 
gertutasunez erantzun ahal izateko espazioa nola eraldatu erabakitzen. Garatu den lanerako abiapuntu egokia izan da.

Ildo beretik, RB3 taldeak, espazioaren maketa bat egin, urteko eguzkitzapen azterketa egin eta diseinurako gida 
definitu ditu.

BIZTANLERIA

RB3
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DISEINU TAILERRA. Helburua
Helburua, auzoaren berroneratzearen abiapuntu modura diseinurako aukeratutako espazioan ideiak batu, adostu eta 
egituratzea izan da. Helburu horrek prozesuaren helburu orokorrean du testuingurua, hau da, espazio jakin baten 
eraldaketaren bitartez martxan jarri beharreko berroneratze estrategia orokorra definitzea.

Arrazoi horiek medio, birgaitze estrategia orokorrak kontuan hartzen dituen ideiak definitzearen garrantzia azpimarratu 
da, gaineratuz, espazio horren diseinuak ez dituela zertan aurkitutako arazo guztiak konpondu behar. Ezta definitutako 
akzio guztiak ere, nahiz eta ildo bera jarraitu behar duten.

Beste alde batetik, proposamen bideragarri bat aurkeztearen garrantzia gogorarazi nahi izan da, epe motzean gauzatu 
daitekeena eta biztanleriarekiko gertukoa dena.

Azkenik, eta emaitza orokorrekin eta konpartitutako erreferentziekin batera, era kolaboratiboan gauzatu, gestionatu 
eta mantendu daitekeen espazio bat pentsatzera gonbidatu ditugu.

ABIAPUNTUA

PROPOSAMEN INTEGRALA
ERREFERENTZIAK

ESPEROTAKO EMAITZA

DISEINU PROPOSAMENA 
/ KUDEAKETA

LIZEAGA 3.0

ESPAZIO KONPLEXU ETA 
ANITZ BATEN DISEINUA 
PROPOSATU, KOLEKTIBO 
EZBERDINEN BEHARREI 
ERANTZUNGO DIENA



INSTALAZIOEN PASUAK

EGUZKITZAPEN AZTERKETA LOTURAK
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DISEINU TAILERRA. Garapena

Aipatu bezala eta emaitzen efikazia ikusita, maketarekin egin dugu lan Aukera Txartelen teknika erabiliz.

Partehartzaileei aurre informazio bat eskaini zaie abiapuntu modura. Zehazki:

• Espazioaren eguzkitzapen mailaren azterketa

• Hiri instalazioek eta behe solairuan dauden etxebizitzek ezartzen dituzten mugak

• Auzoaren espazioaren lotura ardatz nagusiak

• PROPOSATU BEHARREKO ERABILERAK eta planteatu beharreko IZAERA ETA ELEMENTUEN arabera egituratutako 
diseinu gida.

Oraingoan ez dugu Aukera Txartelik aurrez definitu. Partehartzaileei era librean idatz ditzaten eskatu zaie, prozesuaren 
helburua eta bere baldintzak kontuan hartuta.

TAILERRAREN AURKEZPENA
Helburua
Dinamika

TALDEKAKO LANA
Oinarrizko planoa / 
Aukera Txartelak 

BATERATZEA
Taldeka Txartelak kokatzea
Azken eztabaida 
maketaren inguruan

LABURPEN KRITIKOA
RB3 lan taldea

EMAITZEN ITZULTZEA



HIRU LAN TALDE

PARTE-HARTZE PROZESUA LIZEAGA  3.0|75

DISEINU TAILERRA. Garapena

1

Hiru lan talde osatu dira. Talde bakoitzak espazioaren oinarrizko plano batean egin du lan, datozkien ideiak bertan 
idatziz. Lan honek 45 minutuko iraupena izan du. Talde lanen saioa ixteko, ordu laurdeneko tartea utzi zaie, 
proposamen ezberdinak bost Aukera Txarteletan laburbildu ditzaten.

Jarraian, bateratze lana egin da eta txartelak maketan kokatu dira.Talde bakoitzak kolore ezberdin bat du, bakoitzaren 
proposamenak eta adostasun maila ikusi ahal izateko.

Eztabaida batekin bukatu da lan saioa. Adostasun maila haundia izan da. Taldeen proposamenak ildo beretik doaz 
eta elkar osatzen dira, proiektu koherente eta bideragarri bat eratuz.

2
3

DISEINU GIDA
ZER ETA NON
Proposatzen diren erabilerak

NOLA
Elementu eta izaera

Eseri
Jolastu
Deskantsatu
Hitz egin 
Ariketa fisikoa egin
Jan
Ekitaldiak
Jarduerak
…

Espazio berdea
Espazio berde erabilgarria
Zoladura gunea
Legarra/hondarra
Kautxua
Markesina | eguzki oihala
Zuhaitz eta landareak (itzalak, usainak, koloreak)
Banku bakanak/jarraiak
Mahaia/aulkia
Harmailak
Argiztapena
Iturria
Horma/ Hormatxoa
Esku-hartze artistikoak (graffitiak, muralak…)
…

EGIKARITZEA

TEKNIKAK
ERAGILEAK

KUDEAKETA
MANTENUA
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DISEINU TAILERRA. Garapena

azalpena taldekako lana taldekako lana

taldekako lanabateratze lanaemaitzak
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DISEINU TAILERRA. Emaitzak
Lehenago aipatu bezala, taldeen arteko adostasun maila ia erabatekoa izan da. Eztabaidan zenbait alderdi zehaztu 
edota azpimarratu besterik ez da egin.

Diseinu proposamen oso bat lortu da. Proposamen horrek, ez du dagoenaren tabula rasa egin nahi baizik eta gaur 
egungo izaera hobetu. Hobekuntza, inguru seguruago eta probetxuzkoago bat definitzera bideratu da, kolektibo 
ezberdinen gozamenean pentsatuta eta herritarren arteko harremana errazteko egituratua. Bere baitan gordetako 
espazio bat izateari utziko dio eta ingurura irekiko da, harreman berriak sortu eta horiek espazio publiko sare bat 
sortzeko aukera bezala erabiliz. Horrek berroneratze proposamen orokorra indartzen du.

Helburua lortu ahal izateko honako konponbide orokor eta zehatzak proposatu dira. Eremu pabimentatuaren akaberak 
HOBETZEA horien erabilera errazteko, bizigarriagoa den eta erabilera ezberdinak ahalbidetzen dituen espazio bat 
definitzea. Hori dela eta, azalera lau eta koloreztatu batean lan egitea proposatzen da, egoteko espazioak eta bertan 
jolasteko espazio zehatzak definitu ahal izateko.

Espazio berdeak MANTENTZEA, baina ertzak ezabatzeko horien perfilak aldatuz, eguzkitzapenaren araberako 
espazioen handiagotzea egin eta parterre horiek elkar topatzeko espazio bihur daitezen lan egin, jolasak edo lorategi 
komunitarioak, esaterako. 

Egoteko lekuen izaera INDARTU, egoteko eremu ezberdinak sortuz eta horiek eguzkitzapen hoberena duten lekuetan 
kokatuz. Horretarako, banku jarraiak, edota mugikorrak, eta banku interaktiboak proposatzen dira, pertsonei 
harremanak sortzea ahalbidetuko diena. Elementu horiei, aire librean egin daitezkeen aktibitate ezberdinak egiteko 
,hala nola, jateko edota jolasteko ( xakea, etab…)mahai eta aulkiak gaineratu behar zaizkie.

Espazioaren erabilpen jarraia AHALBIDETZEA, kolektibo edo eta aktibitate ezberdinetarako aukerak sortuz. Ping-
pong mahaiak, ariketak egiteko makinak, lurrean margoturiko edo elementu naturalekin (enborrak, etab.) egindako 
umeentzako jolastokiak jartzea proposatzen da berdeguneetan.

ZOLADURA KOLORETSUA
(erretena egokitu) 

ZORUAN MARGOTUTAKO 
JOLASAK

JARDINEN ERTZAK
KENDU

“PARTAIDETZA” LOREAK

JOLASERAKO ZEMENTUZKO
MAHAI ETA ESERLEKUAK

JOLASERAKO ELEMENTU 
NATURALAK  

HORMAK EZPONDEZ 
ORDEZKATU

JOLASERAKO
BERDEGUNEA

ADINEKOENTZAT
GIMNASIA GAILUAK

ESERLEKU
INTERAKTIBOAK

PING-PONG MAHAIAK

EGOTEKO LEKUA. ESERLEKU 
JARRAIA ETA MUGIKORRA
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Gaur egungo landaredia ORDEZKATZEA, egungo hezetasun arazoak ekiditeko, itzala gutxiagotzeko eta herritarrei 
horiek ezartzeko eta mantentzeko aukera uzteko.

Honi jarraiki, bertako landaredia eta lore mota ezberdinak erabiltzea proposatzen da, urtaroaren araberako atmosfera 
ezberdinak lortu ahal izateko. Gertuko eremuen eta espazioaren arteko loturak SENDOTU, sarrerak irekiz eta zebra-
bide edo bestelako oinezkoentzako bideak txertatuz, oinezkoen ardatzak nabarmentzeko.

Altzari berriak sortzeko egurra ERABILTZEA, espazioaren izaera goxo, iraunkor eta gertukoa izan dadin.

Argiztapena HOBETZEA, argi difusoa lortuko duen hori aukeratuz, foko zehatzak erabili beharrean. Hori dela eta, led 
bidezko iluminazioaren aldeko apustua egin nahi da, espazio berria eratuko duten elementuetan integratuko dena. 
Eserlekuak, mahaiak, zintarriak ,etab.

Iturria BERRESKURATU, espazioaren memoria berreskuratu eta bere erabilera hobetze aldera. Bilatzen dena, neurriko 
inbertsio batekin gauzatu beharreko espazio konplexu bat da, prozesuaren helburu orokorrak eta zehatzak islatzen 
dituena. Bideragarritasuna, gertutasuna eta epe luzeko berroneratze  orokor baten prozesuaren abiapuntu izateko 
ahalmena duena.

Nabarmentzekoa da, parte hartzaile guztiek naturaltasun handiz lan egin dutela eta eroso sentitu direla proposatutako 
lan dinamikarekin. Proposamenak, LIZEAGA 3.0 prozesuan zehar lortutako kontzientziazio eta ahalduntze maila 
agerian uzten du. 

Garrantzi handiko emaitza da hori, ez soilik hasierako helburuetako bat izateagatik, baizik eta auzoaren etorkizun 
hobeagoa lortzeko eraikitze kolektiboaren oinarriak ere ezartzen dituelako, bere definizioa, hausnarketa eta 
deliberazio prozesu kolektibo baten emaitza izaten jarraituz.

DISEINU TAILERRA. Emaitzak
LANDERETZAREN
ALDAKETA OROKORRA

SARBIDEA HANDITU

ZEBRA-BIDERA IREKI

ZEBRA-BIDEA/LOTURA

FOKALIZATU GABEKO LED 
ARGIZTAPENA

ZUREZKO MAHAI ETA 
ESERLEKUAK

ESERLEKUAK ETA 
MARKESINA/ TOLDOA 

ESERLEKU JARRAIA 
ARGIAREKIN

AGERTOKIA

ZUREZKO JARDINERA-
ESERLEKUA

NAGUSIENTZAKO
ARIKETA GUNEA

ITURRIA ETA ZUREZKO 
ESERLEKU INTERAKTIBOAK
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DISEINU TAILERRA. Emaitzak
Talde bakoitzak prestatutako txartelak 
maketan kokatzen joan dira.

Ekintza orokorrak zituzten txartelak, 
espazioaren osotasunari dagozkionak, 
batu eta erdian kokatu dituzte. Azken 
emaitzak laburpen plano batean bildu 
dira. Proiektu teknikoa idazten hasteko 
erabiliko den dokumentua izango da.
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HURRENGO URRATSAK
Diseinu tailerrarekin itxitzat ematen da parte hartze fasea.

Lortutako emaitzekin, RB3 taldeak analisiari ekingo dio eta beharrezko dokumentuak prestatuko ditu tokiko 
administrazioa kudeaketaren kargu egin dadin eta herritarrak jakinaren gainean egon eta parte hartzeko aukera izaten 
jarrai dezaten.

Honakoa egingo da zehazki:

• Emaitza orokorra orientazio matrize batean bildu.

• Espazioaren aurreproiektua idatzi

• Aurkezpen publikoa egin

• Gauzatze Proiektua idatzi

• Etorkizunean egingo diren aurrerapenen inguruan herritarrak jakinaren gainean izan.

ESKERRAK EMAN NAHI DIZKIEGU PARTE HARTZAILE 
GUZTIEI IZANDAKO INPLIKAZIOAGATIK ETA 
NABARMENDU NAHIKO GENUKE, LORTUTAKO 
EMAITZEN KALITATEA DENON ARTEAN ERAIKITZEA 
LORTU DUGUN IZAERA KOLABORATIBOARI ESKER 
IZAN DELA

taldea@rb3innovacion.com

facebook
RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com
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AZKEN EMAITZAK

Prozesuaren hasierako helburuekin bat, emaitzak ere bi mailatan egituratzen dira.

Auzoaren epe ertain-luzeko etorkizuna aurre-itxuratzen duen eskuhartze proposamen integral bat definitu da, espazio 
fisikoan ekintza zehatzak, eta eraldaketa global eta progresiboa bideragarria izatera bideratuta dauden ekintza 
transbertsalak adieraziz. 

Proiektu bat baino gehiago, denboran zehar garatu beharreko prozesu konplexu bat egituratzen da, tokiko 
Administrazioaren eta bizilagunen inplikazio zuzena izango duena. Hausnarketa prozesu malgu bat, testuingurura eta 
denboran zehar izan daitezkeen balizko aldaketetara egokitzeko gaitasunik ez duen proiektu estatiko eta itxi bat 
izan beharrean.

Aldaketa prozesu honen abiapuntu modura, esku hartze zehatz bat diseinatu da auzoko espazio publiko batean, Ideia 
tailerrean parte hartzaile beraiek, ondorio modura hautatua.

Herritarren proposamena proiektu tekniko batean jaso da, emaitzak tokiko Administrazioaren egungo gaitasunetara 
egokituz, proiektuaren osotasuna epe motz batean garatu ahal izatea eragotzi gabe. 

PROZESUA

MALGUTASUNA

MOLDAGARRITASUNA
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AZKEN EMAITZAK. Proposamen orokorra
Prozesuaren emaitzak, hobekuntzarako proposamen orokor bat definitzeari dagozkionez, kritikoki aztertu dira eta 
erabakitakoa Orientazio Matrizean jaso da. RB3ren Metodologiaren arabera definituriko dokumentua da; egindako 
proposamenen eta euren lehenespenetik abiatuta eskuhartze ildoak eta hauetan inplikatu beharreko eragileak 
definitzen dituena.

Dokumentu hau tokiko Administrazioaren eta herritarren eskura jartzen den erreminta malgu bezala proposatzen da, 
tokiko garapenerako etorkizuneko politika eta ekintzak “bideratuko” dituen gida modura. 

Ateratako zortzi proposamenetatik Orientazio Ildo ezberdinak definitu dira.

Hauek zerrendatu eta azaldu aurretik, 3 eta 4 proposamenak elkartzea erabaki dela argitu behar genuke (ikus Ideia 
Tailerraren Txosten partziala), biak espazio publikoaren egote eta erlazionatze problematikari dagozkionak baitira. 
Lehentasuna duen gaia da, eta ikuspegi orokor batetik landu beharrekoa, denboran zehar planteatu eta garatu 
beharreko soluzio espezifikoek estrategia integral baten parte izatea ahalbidetzeko.

IBILGAILUEN MUGIKORTASUNA. Hiru Orientazio Ildo definitu dira.

Aparkalekuen azterketaren sintesi eta dibulgazioa (egoiliar txartelaren inkesta). Auzoan ibilgailuekin dauden arazoen 
inguruko inolako esku hartzerik planteatu aurretik, bere bideragarritasuna, arrazionaltasuna eta eraginkortasuna 
bermatuko duen aurre azterketak burutzearen garrantzia aipatzen da. Bada udalerri osoa eta Lizeaga auzoa ere kontutan 
hartzen duen egin berri den azterketa bat. Gaur egun udaletxea dokumentu hori lantzen dabil. Dokumentuaren 
azterketa kritiko bat egitea beharrezkoa ikusten da, prozesuaren emaitzen baitan beharrezkoa izanez gero, aldaketa 
puntualak proposatu eta dibulgazio dokumentu bat prestatu, herritarrak informatu eta azken erabakiak hartzerakoan 
beraien inplikazioa ahalbidetzeko. Aldi berean, aparkalekuentzako egoiliarren txartela jartzearen aukera ezartzearen 
inguruan eta garrantzizkoak jotzen diren beste alderdien inguruan inkesta bat egitea interesgarria litzateke .

“Autoa gutxiago erabili, garajea gehiago erabili” kanpaina. Prozesuan zehar, herritarrek garbi adierazi dute ematen 
diren erregulazio neurriak sentsibilizazio prozesu batekin bateratzearen garrantzia. Auzoko bizilagun eta ikastolako 
erabiltzaileak ibilgailu pribatuaren erabilera egoki bat egin dezaten kontzientziatzean datza, auzoaren espazio 
publikoan ibilgailuek duten presentzia maila eta pilaketak gutxiagotzeko helburuarekin. Hori dela eta, kontzientziazio 
kanpaina bat proposatzen da, Gibelalde eta Ikastolaren laguntzaz aurrera eraman daitekeena.

7 PROPOSAMEN
15 ORIENTAZIO ILDO

Aparkalekuen azterketaren 
sintesi eta dibulgazioa (egoiliar 

txartelaren inkesta)

“Autoa gutxiago erabili, garajea 
gehiago erabili” kanpaina
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AZKEN EMAITZAK. Proposamen orokorra
GI-2132 zirkuitu errepidea. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera kudeatu eta diseinurako parte hartze prozesua. 
Urnietako errepidea diputazioaren esku dagoenez, errepideak auzoan duen eragina ,gehienbat akustikoa, gutxitzeko 
helburuz planteatu beharreko lehen pausua tokiko Administrazioak diputazioko administrazioarekin elkarrizketa 
prozesu bat abian jartzea da. Ezinbestekoa da bideragarriak eta eraginkorrak diren soluzio aukera ezberdinak definitzeko 
oinarriak finkatzea, hauek izango direlarik herritarrek beren behar eta auzoaren izaerarekin bat datorren soluzio 
egokiena diseinatzeko abiapuntua. Behin beharrezko gestioak eginda, abiapuntuko informazioa eskainita parte-hartze 
prozesu espezifiko bat planteatzea egoki ikusten da, bertakoei diseinurako ildoak definitzeko aukera eskainiz. 

Azken hau prozesuan deliberaturiko estrategia globalarekin bat dator, auzoa  herritarren zuzeneko inplikazioa duen 
prozesu jarrai baten bidez garatzea. 

GARRAIO PUBLIKOA. Bi Orientazio Ildo definitu dira.

Garraio publikoaren jardunaldi|ekintza (mugikortasun astea). Kontzientziazio eta ahalduntze prozesua indartzeko 
asmotan jardunaldi bat egitea proposatzen da, informatu eta auzoko garraio publikoaren gaia ikuspegi orokorretik ordez 
tokiko ikuspegik lantzeko oinarriak finkatzeko. Horretarako jardunaldi/ekintza bat egitea proposatzen da. Helburua ez 
da aldebakarreko informazioa ematea soilik, kontzientziazio prozesua ahalik eta gertukoena eta bere eragina ahalik 
eta eraginkorrena izatera bideratua dagoen ekintza planteatzea baizik. Eraginkortasuna indartzeko ekitaldia Europako 
Mugikortasun Astearekin ( iraila 16-22) batera antolatzea proposatzen da.

Garraio publikoaren erabilera mailaren eta irisgarritasunaren azterketa xehatua. Herritarrak arazo honek duen pisu 
erlatiboaz ohartuta daude, auzoak herrigunearekiko duen gertutasunagatik. Hala eta guztiz ere, biztanleriaren profila 
kontutan hartzen badugu, zahartze maila altua duena, zerbitzu honen eskaeraren eta irismenaren inguruko azterketa 
xehatua egitea egokia kontsideratzen da. Eraginkorrak diren egiazko hobekuntza ekintzak planteatzeko oinarriak 
ezarri. Aldi berean, egungo herri barruko eta herri arteko garraio publikoa aztertzea proposatzen da, zerbitzu horretan 
hobekuntza planteatzeko abiapuntu gisa, zerbitzua bera indartu beharrean.

GI-2132 zirkuitu errepidea. 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
batera kudeatu eta diseinurako 

parte hartze prozesua

Garraio publikoaren 
jardunaldi|ekintza (mugikortasun 

astea)

Garraioa publikoaren erabilera 
mailaren eta irisgarritasunaren 

azterketa xehatua
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AZKEN EMAITZAK. Proposamen orokorra
ESPAZIO PUBLIKOAK. Bi Orientazio Ildo definitu dira.

Espazio publiko sistemaren diseinu eta kudeaketa esparru plana (lehentasunak eta erabilera banaketak). Espazio 
publikoen kalitate eskasa eta daudenen arteko erlaziorik eza ikusita, arazo honek ikuspegi orokor bat behar du. 
Hobekuntza prozesua, ekintza puntual eta progresiboen bidez epe ertain-luzean garatuko dela jakitun, garrantzitsua 
kontsideratzen da Garapen Esparru Plan bat definitzera bideratua dagoen aurre azterketa bat burutzea. Ingurua 
eremu ezberdin eta inklusiboago batean eraldatzeko ikuspegi horrekin, tokiko komunitatearen garapenaren agertokia 
dena, asko dira proposaturiko ekintza eta erabilerak. Horregatik, dagoen espazio bakoitzaren izaera, erlazio eta lotura 
posibleak xehetasunez aztertzea, potentzial berezigarriak definitzea eta esku hartzeen lehentasunak eta faseak 
ezartzea ezinbestekoa da. Hori litzateke Esparru Planaren edukia. Etengabeko berroneraketa prozesuan proiektu 
zehatzak denboran zehar definitzea ahalbidetuko duen erreminta.

Espazio publikoaren diseinurako parte-hartze prozesuak. Esparru Plana idatzita eta lehentasunak eta faseak finkatuta 
ondoren, espazio ezberdinen diseinurako parte hartze prozesuak planteatu eta garatu behar dira. Esparru Planak edo 
Arau subsidiarioetatik eratorritako proposamenek ere prozesu interaktibo horien parte izan beharko luteke, beren 
edukien inguruko informazio saioak edo bestelakoak antolatuz, eta behin betiko definitu eta onartu aurretik herritarrei 
edukia zehazteko aukera emanaz.

LOKAL HUTSAK. Bi Orientazio Ildo definitu dira.

Lokal hutsen Mobilizazio Plana. Azken urteotan auzoan gertuko jardueren etengabeko ixte prozesu bat eman da, 
behe solairuko lokalen hustutzea eragin duena. Nolabaiteko degradazio maila duen hiri irudi bat sortu da espazioaren 
kalitatea eta herritarren bizi kalitatea gutxituz. Lokalak eta horien frenteak berraktibatzeak erabateko garrantzia duela 
kontsideratzen da berroneraketa prozesua indartzeko. Hori dela eta Mobilizazio Plan bat proposatzen da. Eskuragarri 
dauden lokalen inbentario batetatik abiatuta, hauek karakterizatu eta  erabilera baxuaren arrazoiak aztertuta, tokiko 
beharrei erantzungo dien eta jardueren ezarpen eta iraunkortasuna erraztera bideratuta dauden erabilerak eta 
mobilizazio neurriak planteatzean datza. Inbentario bat egongo balitz, berau aztertu eta eguneratu  beharko litzateke, 
mobilizazio estrategia eta ekintzak definitzeko abiapuntu bezala erabili ahal izateko.

Espazio publiko sistemaren 
diseinu eta kudeaketa esparru 

plana (lehentasunak eta erabilera 
banaketak)

Espazio publikoaren diseinurako 
parte-hartze prozesuak

Lokal hutsen Mobilizazio Plana
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AZKEN EMAITZAK. Proposamen orokorra
Lokal hutsen itxitura iragankorren diseinu lehiaketa.  Kale espazioaren aldi baterako hobetze neurri modura itxitura 
iragankorren diseinurako ideia lehiaketa bat egitea proposatzen da. Kalerako frentea hobetuko luketen itxiturak eta kale 
komunikaziorako erabilgarri suertatu daitezkeenak. Lokal hutsak bistaratzera edo eta bertako komunitateari, martxan 
dauden edo indartu beharreko proiektu eta jardueren inguruan, komunikazio bide berri bat eskaintzera bideraturiko 
komunikazioa. Ekimen hau bizilagun Elkarteak koordinatu lezake lehiaketaren oinarriak finkatu eta emaitzen ebaluazio 
teknikoaz arduratuko den talde tekniko baten laguntzarekin.

ETXEBIZITZEN IRISGARRITASUNA. Bi Orientazio Ildo definitu dira.

Etxebizitzen Irisgarritasun Plana eta Komunitateen Protokoloa. Arazoa ikuspegi orokor batetik aztertzean datza, 
bizilagun komunitateen mailan ordez, auzo mailako ekintza estrategiak definitzen saiatuz. Horregatik, gaur egungo 
etxebizitzen irisgarritasun mailaren azterketa xehatu bat egitea proposatzen da lehen urrats modura, ez soilik 
arkitektura gaiei lotua, baita balizko oztopo sozio ekonomikoei lotua ere. Azterketa hau auzo mailako  Etxebizitzen 
Irisgarritasun Plana idatziz amaitzen da. Plan honek hobekuntza orokor bat lortzeko jarraitu beharreko urratsak eta 
ezartzeko beharrezko diren kudeaketa mekanismoak adierazi beharko lituzke. Esparru honetan, Komunitate Protokolo 
bat ezartzea gomendagarria litzateke. Informazioa kudeatu, eskuragarri dauden laguntzen jarraipena egin, hauek 
kudeatu eta birgaitze prozesua koordinatzeko erreminta operatibo bat.

Informazio eta sentsibilizazio Plana. Etxebizitza Irisgarritasun Plana garatu eta  ezartzearekin bat, informatze 
jardunaldiak planteatzea proposatzen da, herritarrak auzoaren irisgarritasun orokorrak duen garrantziaz sentsibilizatze 
aldera. Ekintza hau Gibelaldek koordinatu dezake, Koxka elkartearekin eta Udalarekin batera auzoan honen inguruko 
ekintzak antolatu baititu dagoeneko.

KULTURA ETA PARTE HARTZEA. Bi Orientazio Ildo definitu dira.

Kultura, ekonomia, jolas eta gizarte jardueren Koordinazio Plana. Parte hartze prozesuaren emaitza esanguratsuetako 
bat, auzoa sozialki, kulturalki eta ekonomikoki berpiztearen garrantzia nabarmentzea izan da. Alor hau oinarrizkoa 
kontsideratzen da berroneraketa prozesua indartzeko. Horregatik, eragile eta ekintza ezberdinen arteko Koordinazio 
Plana idaztea proposatzen da. Helburua proiektu amankomun bat definitzea eta ekimen ezberdinen arteko sinergiak 
bilatzea da. Ekimen horiek berroneraketa proposamenak perfilatzen dituen  espazio berrietan edo eta orain gutxi 
sortutako espazioetan, esaterako, Ikastolako jolastokiaren estalpean, garatuko dira. Ildo honek bi eskala biltzen ditu, 
auzokoa eta herrikoa.

Lokal hutsen itxitura iragankorren 
diseinu lehiaketa

Etxebizitzen Irisgarritasun Plana 
eta Komunitateen Protokoloa

Informazio eta sentsibilizazio 
Plana

Kultura, ekonomia, jolas eta 
gizarte jardueren Koordinazio 

Plana
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AZKEN EMAITZAK. Proposamen orokorra
Herrigunetik hain gertu egonik eta espazioen garrantzia ikusita, auzoan garatu daitezkeen herri mailako aktibitate eta 
eskaintza kulturalak indartu eta areagotu behar dira. Bestalde, bizilagunek eskaintza hori areagotu beharko lukete 
auzo mailako aktibitateekin edo beste auzoekin harremanetan. Ildo hau tokiko administrazioak eta Gibelaldek elkar 
lanean bideratu beharko lukete, dagokion eskalaren arabera.

Jarduera Asoziatiboaren Sustatze Plana. Hernaniko udalak herritarren asoziazionismoa eta ahalduntzea sustatzen 
du. Ildo honek alor hau indartu nahi du. Helburua ez da elkarte eta eragile ezberdinei ematen zaien babesa indartzea, 
beraien arteko sinergiazko elkarlana bultzatzea baizik, era horretan, Koordinazioa Planean zehazten den proiektu 
komuna elkarrekin aurrera atera dezaten, kalitatez eta nahi den eragin mailarekin.

PAPELERA. Bi Orientazio Ildo definitu dira.

Azpimarratu behar da, instalazioaren eragina nolabaiteko garrantzia duen arazo modura sentitzen duten arren, 
udal edo udalaz gainetik dagoen arazo bat denaren kontzientzia garbia dutela eta bere kudeaketak  tokiko eragile 
multzoaren koordinazioa behar duela. 

Bi ildoak norabide honetan doaz eta auzoaren eremua gainditzen dute.

Isurketen Neurketa Protokoloa eta emaitzen zabaltzea. Neurketa prozesua berriro hartzea da kontua, indartzea eta 
batez ere, herritarrei zuzenduriko emaitzen jarraipen eta komunikazio prozesu bat sustatzea da. Gaian eskumenik izan 
ez arren, ondorioak pairatzen dituztenez, herritarren inplikazioa ahalbidetzeko estrategia bezala gardentasunaren eta 
trebakuntzaren alde apustu egitea.

Jarraipen udal batzordea. Aurreko Ildoaren harira, udaleko elkarteez osatutako Batzorde bat sortzea proposatzen 
da, neurketa prozesuaren jarraipena eramango duena, emaitzen araberako beharrezko ekintzak planteatuko eta 
informatze prozesua kudeatuko duena.

Jarduera Asoziatiboaren Sustatze 
Plana

Isurketen Neurketa Protokoloa 
eta emaitzen zabaltzea

Jarraipen udal batzordea
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AZKEN EMAITZAK. Proposamen orokorra

Definitutako orientazio ildo multzoa, eragile anitzen koordinazio aktibo bidez kudeatu beharrekoa, gaurkoarekin alderatuta ezberdina den hiri garapen 
eredu baten oinarriak ezartzen dituena eta egungo garaiekin bat datorrena. 

Problematika ezberdinen ikuspegi integralaren eta ez sektorialaren alde apustua egiten duen garapen eredu bat, dagoenaren azterketa zehatz baten 
ondorioz “konponbideak” finkatzen dituena eta gai publikoetan herritarren trebakuntza eta inplikazio aktiboaren aldeko apustua egiten duena.

Esparru honetan, Orientazio matrizea erreminta berritzaile moduan proposatzen da. Bertako emaitzetatik abiatuta, egokiena Orientazio Plana idaztea da, 
urrats guztiak zehaztu eta denborazko plangintza definitzen dituena, jarraipen eta emaitza partzialen ebaluazio sistema xedatuz.

Auzoaren etorkizuneko garapena 
gidatzen duen erreminta

LIZEAGAtik LIZEAGA3.0-ra

ORIENTAZIO MATRIZEA
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AZKEN EMAITZAK. Proiektu zehatza
Diseinu tailerraren emaitzak oinarritzat hartuta, RB3 lantaldeak, txosten honetan aurkezten den aurreproiektua 
idatzi du, Egikaritze Proiektua idazteko abiapuntua dena. Proposatutako eskuhartzeak arazo larrienak konpondu 
eta espazioaren kalitatea eta funtzionalitatea hobetu nahi ditu,  gutxienekoak baina nahikoak diren eskuhartzeak 
planteatuz eta etorkizuneko osoko berrurbanizazio eragotzi gabe.

Espazioaren berroneraketa egoki baten abiapuntua zoladura eta bere ertzetako elementuen egokitzea da, gaur egun 
duten degradazio maila dela eta, erabilera aukerak gutxitzen baititu.

Hormigoizko zoladura jarraia jartzea proposatzen da, egoteko eta erlazionatzeko espazioak kolore ezberdinen arabera 
definituz. Horrez gain, zintarriak aldatzea, gaur egungo mureteak konpontzea eta saneamendu sistema estaltzea aurre 
ikusten da.

Zoladuraren kolore ezberdinetako irlek  jolaserako, ariketak egiteko, egoteko, etab. espazioak definitzen dituzte. 
Lurrean jolasak marraztea, egurrezko aulki jarraiak edo/eta “interaktiboak” eta jolaserako eta beste erabileretarako 
mahaiak jartzea, ariketa fisikoa egiteko makinak instalatzea eta zenbait lekutan itzalkin edo bestelako behin behineko 
estaltzeko elementuak jartzea ahalbidetzen duten elementuak ipintzea proposatzen da.

Parterre begetalei dagokienez, horien profila aldatuko da. Esku hartzea ipar mendebaldeko sarreran zentratzen da, 
Ikastola eta Larramendi kaleko espazio publikoen arteko konexioa indartzeko. Eremuarekin konexio zuzen eta irekia 
ezartzen da parterreen ertzen aldaketa puntualaren bidez.

Eremu hauen erabilera puntuala ere planteatzen da, egoteko edo jolasetarako egurrezko elementuak erabiliz.

Iturri zaharraren birgaitzea proposatzen da eta baita espaziora Madalena kaletik iristeko dagoen eskilararekin aldaketa 
edo konpontzea ere.

Kale horretan ez da esku hartzerik planteatzen, aldaketa horiek hiri instalazioen aldaketa eratorriko bailukete. 
Proposatzen dena soilik, kolorezko irla horien luzapen puntuala da, espazioaren jarraitasunari keinu eginez.

Azkenik, bizilagunen eskaerari erantzunez, espazio “alai” eta bizi bat izateko, ipar ekialdeko etxebizitza blokeen behe 
solairuko hormetan mural komunitario bat egitea proposatzen da. Murala auzoaren plaza berriaren agertokia izango 
da.
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Azkenik, espazioaren sarrera hobetze aldera, atez ateko zintzilikarien leku aldatzea planteatzen da eta Madalena eta 
mendebalderantz dagoen bloke arteko espazioaren artean dagoen konexioa hobetzea zebrabide bat jarriz.

Proposamen honek herritarren artean erabakitakoa jaso eta balioan jartzen duela kontsideratzen da, proiektuaren 
hasierako helburuari erantzunaz (epe motzean bideragarria den esku hartzea) eta auzoaren etengabeko berroneraketa 
prozesuari eman nahi zaion ikuspegi orokorra indartuz. Bizilagunen eskarien eta erabakiak hartu eta eraldaketa 
osoaren etorkizuneko kudeaketan beraien inplikazio zuzenaren arabera berritzen den auzoa. Dibertsitatea, inklusioa, 
elkarbizitza eta parte-hartze aktiboaren alde apustu egiten duen auzoa.

Hori dela eta, alkate, arkitekto, arkitekto tekniko eta Agenda 21eko teknikariarekin eginiko bileraren ondoren, egikaritze 
modalitate berritzaile bat proposatzen da, bizilagunen etengabeko ahalduntze eta konpromiso prozesu bat ekarriko 
duena eta parte-hartzaileen partetik berroneraketako helburuetako bat bezala aipatua izan dena. 

Esku hartze nagusiak, hala nola parterreen profil aldaketak, zoladura berriak, zintarriak eta saneamendua, horretarako 
prestaturiko langileek egin beharreko lanak guztiak, udaletxeak gauzatuko lituzke, iturri zaharraren berreskuraketarekin 
batera. Altzariak eta ekipamenduak modu mailakatuan instalatuko dira, behin betiko lekua erabakitzerako orduan 
bizilagunak inplikatuz eta beraien beharrei kasu eginaz.

Gainontzeko esku hartzeak, zoruaren pinturak eta murala, altzari elementu batzuen kokapena, landatzea eta landaredi 
berriaren zaintza, baita dauden mureteen saneatzea ere Auzolan modalitatean gauzatuko da, teknikari ezberdinen 
argibide eta aholkularitzarekin. Udalak, dagoeneko badaramana denbora bat, arrakasta handiz,  eremu ezberdinetan 
kudeaketa eredu hori erabiltzen. Udalak beharrezko diren materialak jartzen ditu eta herritarrek era kolektiboan 
gauzatzen dituzte lanak. Era horretan, bizilagunek erlazionatzeko espazioaren jabe  egiten dira eta etorkizuneko 
hobekuntza prozesuan “lehen harria” jartzen laguntzen dute.

Hori kontuan hartuta proposatu da espazio berri honetarako izena. AUZO PLAZA, gertutasuna, tokiko beharrei 
erantzuna emateko gaitasuna eta proiektuaren eta bere egikaritzearen elkarlan dimentsioa azpimarratuz. 

AZKEN EMAITZAK. Proiektu zehatza



PARTE-HARTZE PROZESUA LIZEAGA  3.0|91

AMAIERAKO ZENBAIT GOGOETA
Jarraian, prozesuaren eta bere emaitzen ebaluazio kritiko bat egiten da, RB3k sortu eta aplikatutako Gizarte 
Elkarrizketarako Erreminta Metodologikoak definitzen dituen kalitate eta adierazleak jarraituz. 

TESTUINGURUA. Ezagutza. Parte hartze prozesuetan normalean kasu gehiegirik egiten ez zaion fasea da, nahiz eta 
funtsezkoa den kalitatezko, koherentziazko eta eraginkorra den parte hartze bat lortzeko oinarriak ezartzerako orduan. 
Prozesu honetan arreta berezia jarri zaio fase honen garapenari, parte hartze fasea hasi aurreko hiru hilabeteko lana 
suposatu duelarik.

Gibelalderekin, tokiko Administrazioko sail ezberdinekin eta beste gizarte eragileekin  elkarlanean, ondorengoak 
aztertu dira: 

• testuinguruaren ezaugarri fisiko, sozio-demografiko, ekonomiko eta politikoak

• gaikako testuinguruaren ezaugarriak, esku hartze eskala, integralitate maila, irismena, etab.

• lurralde eremua eta esku hartze eskala

• prozesuaren hasierako helburuak eta bere irismena

• inplikatutako taldeak eta beraien ezaugarriak

Fase honetako emaitzak funtsezkoak izan dira:

• Prozesuaren ardura izan duen taldea gaitzeko   

• Kalitatezkoa eta helburu, gai eta irismenarekin bat datorren parte-hartzea ahalbidetzeko

• Emaitzen kalitatea eta egokitasuna bermatzeko
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Prozesua amaituta eta parte-hartzearen eta emaitzen kalitatea aztertuta, prozesuaren garapen eraginkorrerako 
eta manipulazioak, distortsioak eta zeihartasuna saihesteko aurrefasearen garrantzia begi bistakoa dela baieztatu 
dezakegu.

PROZESUAREN KOORDINAZIOA. Adostasuna.

LIZEAGA 3.0. prozesua herritarren eskari zehatz baten ondorioz sortu zen eta, hasiera hasieratik, alde tekniko eta 
politikotik, tokiko administrazioaren babes eta konpromiso osoa du. Hala eta guztiz ere, aurrefasea ixtean eta nahiz 
eta behin baino gehiagotan luzatu den gonbidapena, udal arlo gehienek ez dute aktiboki parte hartu, garatu den  
lanari kalitatea gutxituz. Parte-hartze eta Agenda 21 eta Hirigintza saila izan dira salbuespenak, jarraipen bat eraman 
eta beharrezkoa zen momentuetan eskua luzatu baitute.

Hau, zabaldua eta kontsolidatua dagoen parte-hartze praktika gabezia dagoelako da ziurrenik. Sail bakoitzak bere 
konpetentziazko gaiei dagokien prozesuetan bakarrik hartzen du parte aktiboki, ezagutza oro garrantzitsua dela 
kontuan hartu gabe, are gehiago hirigintzari eragiten dioten problematiken kasuetan. 

Gizarte onarpen mailari dagokienez, egokia kontsideratzen da, behetik bultzatutako prozesu bat izan baita. Hala eta 
guztiz ere, hasierako eskaria talde zehatz batek sustatu du, Gibelalde bizilagunen elkarteak, eta ez da lortu inplikazioa 
eta adostasun maila hori  auzo osora zabaltzea. Ez da aspektu guztiz negatibotzat hartzen, elkarteak berak ere parte 
hartze urria pairatu eta aitortzen baitu. Buruturiko komunikazio prozesua ez da inertzia hauek hausteko gai izan, 
baina elkartearen parte ez diren bizilagunak prozesura erakartzeko balio izan du. Emaitzen ezarpenak honetan lagun 
dezakeela uste da, guztien zerbitzura dagoen hiri espazioan begi bistakoa den arrastoa utziko baitu.

HELBURUA ETA IRISMENA. Gardentasuna eta betetzea. Prozesuaren helburua hasieratik oso argia definitu da, 
herritarren eskariak eta administrazioaren itxaropenak uztartuz. Hobekuntzarako ikuspegi oso bat izatea eta 
etorkizuneko eraldaketa integralaren abiapuntua izango den espazio jakin batean esku-hartzea. Aldi berean, argi 
geratu da, proposamen orok bideragarria izan behar zuela, testuingurura moldatuz eta esku-hartzeko gaitasunak 
kontuan hartuz. 

AMAIERAKO ZENBAIT GOGOETA
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Parte-hartze fasea amaituta, lortutako helburuen betetze maila oso positiboa dela kontsideratzen da. Bere espazioak 
modu mailakatuan hobetzen dituen auzo bat aurre itxuratzen da, gutxieneko esku-hartzeen bitartez testuingurura 
egokituz. Esku-hartzeak problematiken egiazko azterketa xehatu batean oinarritzen dira eta herritarren inplikazioa 
dute une oro. Era berean, AUZO PLAZAren proiektuak gaur egun dagoenaren gainean egiten du lan modu zehatz 
batean. Proiektua, tokiko Administrazio eta bizilagunen arteko egikaritze eta kudeaketa partekatua ahalbidetzeko eran 
egituratzen da.

PLANGINTZA ETA BALIABIDEAK. Inplikaturiko eragile ezberdinekin adosturiko prozesuaren plangintza eta denboren 
kudeaketa positiboki baloratzen da. Gainera, uda eta gabonetako oporraldiei probetxua ateratzen da, jarraipena galdu 
gabe, etapa ezberdinak bereizi eta hausnarketarako denbora eskainiz.

Baliabide eta denboren egokitasunari dagokienez, aipatu behar da, maketa egiteko Urumea Ikastolaren laguntzarik ez 
izatean, RB3 taldeak maketa bere kabuz egitea erabaki duela, nahi ziren emaitzak lortu ahal izateko erreminta honen 
garrantziaz ohartuta. Neurri erabakiorra izan da, azken tailerretan ideiak proposatu eta espazioak diseinatzerako 
orduan parte hartzaileek oso positiboki baloratu baitute erreminta hau.

Azkenik, Tailerrak egiteko lekuarekin asmatu dela kontsideratzen da , Urumea Ikastola. Ordezkagaitasun handia 
duen testuingurua da, gertukoa, eta beharren arabera saioak espazio ezberdinetan garatzeko aukera eman duena. 
Oztopoetako bat, eraikinaren hiri irisgarritasuna izan da, aldiz eraikinaren barne irisgarritasuna egokia izan da. 
Erakundearen kolaborazioa erabatekoa izan da. Giltzak ere utzi dizkigute itxiera ordutegiaren ostean sartu ahal izateko.

PARTE HARTZAILEAK. Gizartean dagoen egiazko parte-hartze kulturaren txertatze maila eskasa kontuan hartzen 
badugu, parte hartze maila positiboa izan dela esan dezakegu. Prozesu mota hauetan ematen den batez besteko 
parte-hartzea lortu da.

Hala eta guztiz ere, prozesuaren helburuetako bat kultura hau sendotzea zenez, parte hartze datuak hobetu daitezkeela 
uste da. Parte-hartzaile kopurua ( 15 eta 20 lagun bitartean) erreferentziazko bizilagun kopuruarekiko (1.252), eskasa 
da. Gainera, aniztasun eta ordezkagaitasun mugatua nabarmentzen da. Gizonezkoek parte hartu dute gehienbat, 
Gibelaldeko partaideak gehienak eta adin ertainekoak. Emakumezkoen eta gazteen presentzia eskasa izan da. Hori 
aldatzeko egindako saiakerak egin arren (SARRERAn aipatuak), ez da kolektibo horien inplikazioa lortu. Gazteei 
dagokionez datuak ez dira harritzekoak, ohikoa izaten baita. Zaila da halako prozesuetan kolektibo honen inplikazioa 
lortzea, batez ere, kolektibo anitzei zuzenduta daudenetan eta ez zehazki beraiei. Aldiz, harritzekoa da emakumeen 
partaide kopuru urria, normalean, gure gizartean gehien parte hartzen dutenak baitira.

AMAIERAKO ZENBAIT GOGOETA
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Gaur egungo gizarte ehundura beraren egiturazko arazoen ondorio izan daitezke emaitza hauek. Kontsumora eta bere 
interes pertsonalak talde interesen aurretik jartzera ohituta dagoen gizartea.

Hasieratik bukaeraraino egindako komunikazio prozesu handiak ez du esperotako ondoriorik izan. Honakoaren kasua 
izan ez arren, parte hartze prozesu asko ez dira talde deliberaziora eta ondorioz emaitzen inplementaziora iristen, 
herritarrek “beste behin” ere parte hartzeko prestutasuna gutxituz. Ideia hau imajinario kolektiboan dago.

Guzti hau esanda, parte hartzaileen gogobetetze maila oso altua izan da. Prozesua amaitzerakoan, parte hartzaileei 
ebaluazio galdetegi bat luzatu zaie eta emaitzak grafiko batzuetan irudikatu dira. Galdetegia erdi egituratua zen eta 
iruzkinak egiteko lekua ere bazegoen.

Batek baino gehiagok nabarmendu dute “auzoko” eta gazteen partaidetza urria, ez ordea emakumeena.

Proposatutako lanerako dinamikarekin eta parte hartzearen kalitatearekin gustura azaldu dira guztiak.

Etorkizunerako aukera bat den ahalduntze prozesu esanguratsu bat eman dela uste da. Horren harira, epe motzean 
emaitzen txertatzea sustatzea garrantzi handikoa dela uste da aukera horiek indartzeko eta potentziatzeko.

AMAIERAKO ZENBAIT GOGOETA
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PARTE HARTZE MODALITATEA. Prozesuaren emaitzak eta herritar eta zuzenean inplikaturiko Administrazioaren 
gogobetetze maila altuak ikusita, proposatu eta gauzatu diren parte hartze modalitateak egokiak izan direla 
kontsideratzen da.

Parte hartze espazioak irekita egon dira momentu oro eta guztiei eskaini zaie askatasun osoz euren iritzia emateko 
aukera, taldeka lan egitearen dinamikak norbanakoaren protagonismoa ekidin eta elkarrizketa erraztea ahalbidetzen 
baitu.

Lortutako deliberazio maila altua izan da. Emaitzak ez dira bistakoak ez eta espero zitezkeenak ere, hausnarketa 
kolektiboaren prozesutik eratorritakoak baizik. Arazoak ardaztu eta beraien bideragarritasun eta eraginkortasunaren 
baitan konponbide pluralak aztertzera bideraturiko talde hausnarketa. Era horretan, deliberaturikoa errespetatu eta 
balioan jarriko duten erabaki tekniko eta politikoak hartzeko oinarriak ezartzen dira.

Guzti hau egindako informazio eta itzultze lanagatik eta erabilitako teknikengatik izan da posible. Saio bakoitzaren 
ostean txosten partziala idatzi da emaitzekin, hurrengo tailerra baino aste bete lehenago eskuragarri jarri dena. 
Txosten horiek prozesuaren kalitatezko informazio egokia zuten, prozesuaren jarraipen egokia egin ahal izateko eta 
amaierako helburuetatik ez desbideratzeko eta ez errepikatzeko.

Bestalde, saio bakoitzean proposatutako gai bakoitza lantzen laguntzeko, teknika ezberdinak erabiliz egituratu da lana, 
herritarrak lanaren garapenean gidatuz.

Guzti horren ondorioa dira lotutako emaitza onak eta beraien aplikazio eta erabilera maila indartu da.

AMAIERAKO ZENBAIT GOGOETA
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Orain, emaitza hauen txertatze progresiboa gauzatu behar da.

Ez dira emaitza itxiak, etorriko diren ondorengo hausnarketa eta azterketa kolektiboei lotzen zaizkien emaitzak baizik. 
Modu horretan, helburuetara eta herritarren eta tokiko administrazioak dituen esku hartze gaitasunetara egokitu 
daitezke.

Orientazio Matrizea erreminta baliagarria da helburu hauek eta etorkizuneko erabaki hartzeak kalitatez gauzatzeko.

AMAIERAKO ZENBAIT GOGOETA

Prozesuaren kalitate orokorra ikusita, txertatze fasea AUZO PLAZAren egikaritzearekin ez bukatzea espero da, esku- hartze hau, 
egiaz, etengabekoa eta globala den auzoaren eraldatze eta hobetze  ibilbide baten abiapuntua izatea baizik.


