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SARRERA. Aurrekariak eta helburua
AURREKARIAK

Santa Barbara mendiko Harrobiaren berreskuraketa herriarentzat erronka bat da. 
Bai tokiko Administrazioarentzat baita herritar multzoarentzat ere. 

Historia eta paisaia ikuspegitik adierazgarria den eremu bat da, eta bere 
berreskuraketa, herriko hiri kalitatea eta biztanleen bizi kalitatea hobetzeko aukera 
bat. 

80. hamarkada amaieratik udalak hainbat saiakera egin du eremua berreskuratzeko. 
Azkena 2008 inguruan jarri zen abian. Sei urtez, bi urte gehiagoz luzatzeko aukerarekin, 
eraikuntzatik ateratako lurrak bertan uzteko harrobiko ontziaren ustiapena esleitu 
zen. Honela, aisiarako landatar parke berri bat bezala berreskuratzeko beharrezko 
zen basoaren betetze lana egin nahi zen. Ustiapenaren ordainetan, esleipendun 
enpresak, epea amaitzean paisaia proiektu bat entregatu eta berau egikaritu behar 
zuen. Ustiapena 2010ean jarri zen abian.

Krisiarekin lotutako arrazoiengatik, 2016ko ekainaren 29an, prozesua eten egin zen 
eta esleipendun enpresak, udalarekin adostuta, bere ustiapen eskubideari uko egin 
zion, eremuko betelanen %25 inguru burututa. Aurkeztutako parkearen proiektua, 
egun ez da bideragarria kontsideratzen, horrela harrobia 2 urte inguru dirauen beste 
etenaldi batean dago.

Bestalde, herritarrek eremuarekiko nolabaiteko itxaropenak eta bere 
berreskuraketarako egituratu gabeko ideia ezberdinak dituzte. 2017ko aurrekontu 
parte-hartzaileetan, herritar multzo osoari irekitako eta modu kolektiboan eremuaren 
gainean eta bere birmoldatze aukeren inguruan hausnartzera bideratutako, parte-
hartze prozesu baten garapenerako aurrekontu sail bat egokitzea erabaki zen.

Esparru honetan garatu da Sb harrobira! prozesua. Aurre iritzietatik ihes eginez, 
talde hausnarketa abian jartzea lortuko duen elkarrizketa planteatzera bideratutako 
prozesu bat, udalerri osoari mesede egin eta teknikoki eta ekonomikoki bideragarria 
den erabilerak definitzeko gai dena, dagoen proiektua berraztertzeko eta ondorengo 
egikaritzerako oinarri bezala.
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EMAITZAK
RESULTADOS

HELBURUA

Inplikatutako eragile guztien artean Santa Barbarako Harrobirako birmoldaketa proiektu programa bat (erabilera, 
helburu, fase, inplikatu beharreko eragileak etab.) definitzea izan da prozesuaren helburu orokorra. Tokiko 
administrazioa, Hernaniko herritarrak, lanaren garapenaren ardura duen lantalde teknikoa eta etorkizuneko 
egikaritzaren ardura duen enpresa.

Aspektu tekniko, ekonomia eta programa ikuspegitik proposamen bideragarri bat definitzea da helburua. Herriko 
beharrei eta herritar multzoaren itxaropenei, elkarrizketa prozesu ireki inklusibo eta garden baten bidez, kalitatezko 
erantzun bat emango dion proposamena.

Arrazoi honengatik ezagutza, hausnarketa eta deliberazio prozesu konplexu bat proposatu da, kontsulta 
prozesuetatik aldenduz, kalitatezko emaitzak lortzea ahalbidetu duena, aurrez pentsatutako ideien eta kolektibo 
zehatzen protagonismoa ekidinez. 

Prozesuaren muga eta irismena finkatzeko eta kalitatezko eta egokia den informazioa izateko erabilgarria izan den 
aurre ezagutza bat eraiki da, egiazko helburu eta espero diren emaitzetara fokuratutako elkarrizketan zentratzea 
ahalbidetu duena. 

Ezagutza lan honen emaitzak 1 ERANSKINEAN jaso dira eta Informazio Tailerrean herritarrei helarazi zitzaizkien. 
Ondorengoa ere azpimarratu da:

• Eraikuntza berriak egiteko ezintasuna.

• Eremuari dagokion araudiak ezartzen dituen erabilerekin eta muga teknikoekin (paretaren egonkortasuna, 
betelanen trinkotze maila) bat ez datozen erabilerak baztertzea. 

SARRERA. Aurrekariak eta helburua
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Muga hauek ezartzeko azterturiko dokumentuak ondorengoak izan dira:

• Indarrean dauden Arau Subsidiarioak

•	 Harrobi eta Santa Barbara mendiko babes berreskuraketa eta berrezarpen Plan Berezia.

•	 Hernaniko Santa Barbarako landa parkeari lotutako betelanen egoeraren azken txostena (2016 uztaila)

Herriaren, bere zuzkiduren, hauen hobekuntza aukera eta gabezien gaineko talde hausnarketa bat planteatu da, 
eremurako balizko ideietatik aldentzeko mekanismo gisa eta herritarren egiazko beharrei erantzun eta eremuaren 
gaitasunak maximizatzeko gai diren proposamen berritzaileak definitzea ahalbidetzeko

Guzti honek “Harrobiarekin zer egin”- aren inguruan dauden ideia ezberdinak datu objektibo batzuekin ebaluatzeko 
oinarriak ezarri ditu. Partaideak izan dira datu horiek definitzen lagundu dutenak. Horrela, bideragarri, erreal eta aldi 
berean inplikaturiko eragile ezberdinen itxaropenei erantzuteko gai den proposamen bat adostu ahal izan da. 

Tokiko izaerarekiko errespetuan, herriko behar errealetan, dagoen proiektuan eta bere garapen eta kudeaketa 
gaitasunetan oinarrituta pentsatu eta egituratutako proposamen bat.

Deliberaziora doan etengabeko gerturatze ibilbide honek, herritarren etengabeko ahalduntzea eta 
hiri	garapen	prozesuek	gai	konplexu	askori	eta	ez	kolektibo	zehatzen	nahi	edo	interesei	bakarrik	
erantzuten dietela ohartzea ahalbidetu du.

SARRERA. Aurrekariak eta helburua

DEN PROYEKTU BATERANTZ
BIDERAGARRIA INKLUSIBOA ERRESPETUTSUA
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PROZESUA. Metodologia eta garapena
Parte-hartze prozesu bakoitza berezia da, landu beharreko problematikekin eta testuinguruaren ezaugarri fisiko eta 
soziokulturalekin estuki lotua dagoelako. Ez dute garapen lineala izaten baizik ziklikoa eta atzera-elikatzen dena. 
Horregatik da garrantzitsua esparru metodologiko bat ezartzea eta jarraitu beharreko etapak eta erabili beharreko 
teknikak definitzea, jarraitu beharreko bidea zehaztasunez finkatzeko helburuarekin. 

RB3-k, bere GIZARTE ELKARRIZKETARAKO ERREMINTA METODOLOGIKOA-n oinarrituta, talde ezagutza era 
hausnarketa ibilbide bat proposatzen du, teknikoki, ekonomikoki eta kudeaketa maian bideragarriak diren eta guztien 
artean adostuak dauden soluzioak profilatzeko. 

EZAGUTZA sozialki eraikitzen da. Datuak, ezagutzak eta bizipen anitzak biltzeko helburuz, parte-hartze fase 
beraren aurretikoa den fase bat garatzen da, erreferentziazko lekuaren izaerarekin, gaiarekin eta ikuspegi zehatzekin 
bat datorren proposamen bat egiteko ezinbesteko oinarria dena.

HAUSNARKETA	kolektiboa	eta	egokia	da. Elkarrizketa pentsakorra ahalbidetzen duten teknikak erabiltzen dira, 
guztien artean eraikitako eta lantzen ari den gai zehatzaren ezagutzan zentratzen dena.

DELIBERAZIOA ondoriozkoa eta koherentea da. Ezagutu eta hausnartutakoa oinarri hartuta, balizko soluzioak 
antzematen dira bere alde on eta txarrak ebaluatuz. Hau, organo eskudunek erabakiak hartzeko orduan, oinarri 
erabilgarria izango da. Erabakiek deliberaturikoa errespetatu eta balioan jartzeko gai izan beharko dute.

KOLEKTIBOKI ERALDATU

HIRI 
BERRONERAKETA 
INTEGRATURAKO 

METODOGIA GIZARTE 
ELKARRIZKETARAKO 

ERREMINTA 
METODOLOGIKOA

SOZIALKI EZAGUTU
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Esparru metodologiko hau oinarri hartuta ondorengo lan faseak garatu dira.

Aurre ezagutza fasea, hiru ataletan egituratua: 

• Aurre azterketak eta plangintza

• Administraritzarekin bilerak.

• Aurre diagnostikoa. Teknikoa eta programatikoa.

Parte-hartze fasea, lau etapetan egituratua:

• Informazio eta mobilizazio tailerra.

• Ezagutza tailerra.

• Hausnarketa tailerra.

• Deliberazio tailerra. Azken hau, duen zailtasuna eta balio estrategikoa ikusirik, bi lan saiotan garatu da. 

EZAGUTZA, HAUSNARKETA eta DELIBERAZIO tailerren garapena eta emaitzak deskribatuko dira jarraian, partaideekin 
partekaturiko aurre informazioa 1 ERANSKINEAN dokumentatzen delarik.

Txostena amaierako gogoeta batzuekin eta proposaturiko dokumentu eraginkorrarrekin ixten da.

Koadro	programatikoa

PROZESUA. Metodologia eta garapena

2 DELIBERAZIO TAILERRAHAUSNARKETA TAILERRAEZAGUTZA TAILERRA 1 DELIBERAZIO TAILERRA

ZER DUGU HERNANIN
ZER HOBETU LITEKE

NOLA HOBETU

ZER FALTA DA HERNANIN
HARROBIRAKO ZER ERABILERA

bideragarri| inklusibo| errespetutsua

ERABILERETATIK
ESKU-HARTZEETARA

ESKU-HARTZEAK NON
ESKU-HARTZEAK NOLA
ESKU-HARTZEAK NOIZ

PROPOSAMEN MAKETAHAUSNARKETA MATRIZEAEZAGUTZA MATRIZEA DELIBERAZIO MATRIZEA

KOADRO
PROGRAMATIKOA
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PARTE-HARTZE PROZESUA

SB harrobira!

EZAGUTZA TAILERRAREN TXOSTENA
2018ko irailak 05



SARRERA

Sb harrobira! Hernaniko udalak bultzatutako parte-hartze prozesu bat da. Prozesua etorkizuneko 
Santa	Barbara	Harrobiko	Berreskuraketa	Proiektu	Teknikoaren	garapenerako	gida	lerroak	definitzera	
bideratua dago. 

Prozesua ofizialki 2018ko uztailaren 23an ireki da informazio saio batekin. Bertan herritarrei prozesuaren gaia den 
lekuaren eta prozesuaren plangintzaren inguruko informazioa transmititu zaie.

Eremuko hobekuntza aukerak definitzeko gerturatze progresibo batez artikulatzen den hausnarketa ibilbide batekin 
Ezagutza Tailerrarekin parte hartze faseari hasera eman zaio.

Ibilbidea egungo Hernaniko hiri espazio libreen zuzkiduren inguruko lehen iritziak partekatuz hasi da, dauden gabeziak 
antzeman eta Harrobiko espazioan bertan zentratutako hausnarketari bidea irekiz. Harrobia, herri eta herritarren 
aisialdi aukerak aberasteko aukera eskaintzen duen espazio bat da.

2 DELIBERAZIO TAILERRA

HAUSNARKETA TAILERRA

EZAGUTZA TAILERRA

INFORMAZIO TAILERRA

irailak 05

irailak 19

urriak 03

urriak 10

uztailak 23

1 DELIBERAZIO TAILERRA

INFORMAZIO TAILERRA

HARROBIA PARTE-HARTZE PROZESUA
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PARKEA

ZUBIPE FUTBOL ZELAIA | LADARE RUGBI ZELAIA

POLITENA PARKEA

GOIZ EGUZKI PARKEA

ANTZIOLA BERRIKO PARKEA

AVE MARIA PARKEA MENDI MENDIAN PARKEA

ITURMENDI PARKEA ATARRABIO PARKEA

LATSUNBEKO PARKEA KAROBIETA PARKEA

NERE BORDA PARKE BOTANIKOA

EZAGUTZA TAILERRA. Helburua

Lehen Tailer honen helburu zehatza egun Hernanin dauden parkeen inguruko ezagutza eta lehen 
hausnarketak biltzea izan da. Zehazki honako informazioa jaso da:

• Zer espazio erabiltzen diren eta nola bertaratu

• Zer jarduera burutzen diren

Hemendik abiatuta, honakoez hausnartu da:

• Espazio bakoitzaren gabeziak eskaintza eta kalitate ikuspegitik.

• Hauetako bakoitzerako edo/eta modu orokorrean planteatu daitezkeen hobekuntza aukerak.

Guzti hau, proposaturiko parte-hartze ibilbidearen oinarria izango da. Egituratutako ibilbide bat, prozesuko emaitzak, 
errealak, bideragarriak eta herritarren behar anitzak asebetetzeko gai izango direnak izan daitezen.

Aztertutako	espazio	hauetan	 falta	denaren	koadrotik	eta	hobekuntzarako	aukeretatik	abiatuta,	
antzemandakoari Harrobiko espazioak kalitatez zein neurritan erantzun diezaikoeen ikusiko da.

12 PARKEAK

Santa Barbara harrobiko parkearen inguruan hausnartzeko elkarrizketan jardun
dialogando para relexionar sobre el parque de la Cantera de Santa Bárbara



NOLA BERTARATZEN GARA

CÓMO ACCEDEMOS

OINEZ | ANDANDO

BIZIKLETAZ | BICI

KOTXEZ | COCHE

GARRAIO PUBLIKOAN 
TRANSPORTE PÚBLICO

ZERTARA GOAZ

A QUÉ VAMOS

KIROLA EGITERA 
DEPORTE

IBILTZERA | PASEO

ZAINKETARA 
CUIDADO

AISIA-ONDO PASATZERA
OCIO-DISFRUTE JOLASTERA | JUGAR PIC NIC BESTEAK | OTROS

EZAGUTZA TAILERRA. Garapena

Prozesuaren ardura duen lantaldeak honako materiala prestatu du tailerrerako:

Lanerako Mapa. Bertan Hernaniko hiri bilbean dauden parkeak eta hauen arteko ibilbideak adierazi dira. Informazioa 
eta oharrak gehitzeko oinarri bat izango da.

Ikonoak. Bi koloretan. Urdinean nora eta nola joaten den adierazteko eta gorrian zertara joaten den adierazteko.

Hausnarketa matrizea. Hausnarketa globalerako dokumentu gida, bertan prozesuko emaitza progresiboak eta berain 
arteko harremanak dokumentatuko dira. 

Espero diren emaitzak lortzeko:

• Lan saioaren aurkezpen motz bat burutu da.

Ibilbide global bat dela azpimarratu da, non etapa bakoitza, espero diren emaitzak lortzeko inflexio puntu 
den. Oso garrantzitsua da beraz ibilbidea osotasunean ezagutzea eta saio bakoitzeko emaitzak hurrengo lan 
saioaren abiapuntua izango direla gogoratzea.

Proposaturiko dinamika eta denborak azaldu dira.

Partaideek azaldutako zalantzei ere erantzun zaie.

• Bakarkako lan bat burutu da, Lanerako Mapan, bakoitzak aurrez prestatutako ikonoez baliatuz, erabiltzen dituen 
espazioak, nola eta zertara bertaratzen den adierazi du.

• Taldeka, parke bakoitzak dituen gabezien eta hobekuntza aukeren inguruko hausnarketa bat burutu da, batez 
ere egungo eta desiragarriak diren erabilerei dagokienez. Lau taldetan banatu dira eta bakoitzak herriko 3 parke 
aztertu dituzte, guztira 12 parke.

Lan saioaren itxiera moduan, batera jartze lan bat burutu da. Talde bakoitzak bere gogoetak azaldu ditu eta Lanerako 
Mapan denbora errealean zintzilikatu dira.
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azalpena banakako lana taldeko lana

taldeko lanabateratze lanaemaitzak

EZAGUTZA TAILERRA. Garapena
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OINEZ | ANDANDO

KIROLA EGITERA 
DEPORTE

IBILTZERA | PASEO

AISIA-ONDO PASATZERA
OCIO-DISFRUTE

JOLASTERA | JUGAR

EMAITZAK. Banakako lana

Gehien erabiltzen diren espazioak Santa Barbara mendia bera eta Ave Maria parkea dira. Gero futbol eta errugbi 
zelaiak, Goiz Eguzki, Parkea, Antziola eta Mendi Mendian (urtaroko erabilera duena) parkeak daude. Gutxien erabiltzen 
direnak, Politena, Iturmendi, Nere Borda, Atarrabio, Latsunbe eta Karobieta parkeak dira.

Bertaratzeko moduei dagokionez ia partaide guztiak oinez joaten dira parkeetara.

Parkeetan burutzen dituzten jardueren artean paseoa nabarmentzen da, atzetik kirola eta aisia, ondo pasatzea eta 
jolasa  nagusituz. Zaintza, piknik-eta beste jarduerak dira gutxien aipatzen diren jarduerak. Piknik-a Santa Barbara 
mendian eta Ave Maria parkean garatzen da soilik.

Emaitza hauek, bere horretan, erabilienak “naturalenak” eta handienak diren parkeak direla eta burutzen dituzten 
jarduerak orokorrean nahiko ohikoak, paseoa eta kirola, direla iradokitzen dute. Hainbat partaidek parke batzuk 
hernaniar biztanleriak baino auzoko bizilagunek gehiago erabiltzen dituzten parkeak direla nabarmendu dute. Honek 
emaitzak neurri batean desbideratu ditzake.

Dena den, eta parte-hartze ibilbidea osotasunean kontutan hartuta, datu hauek parke bakoitzeko gabezia eta 
hobekuntzekin alderatzea garrantzitsua da. Honek erabilera modu eta maiztasunen arrazoiak ulertzea ahalbidetzen 
du eta Harrobia herri eta herritarrentzat aukera espazio bezala ikusteko hausnarketa bidea irekitzen du.
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EMAITZAK. Taldeko lana

Lan zati honen emaitzak bereziki dira interesgarriak, dauden erabileren gabeziak eta planteatu daitezkeen hobekuntzak 
adierazteaz gain, izaera orokorreko problematikak nabarmendu bait dira. Azken hauek, etorkizuneko harrobiko parkea 
kalitatezko espazio bat izateko erabilgarriak diren esku-hartze jarraibideak definitzen lagundu dezakete. Parkeen 
inguruko hausnarketatik ondorengoa jasotzen da:

Hirigune Historikotik ekialdera kokatutako Goiz-Eguzki eta Parkea parkeetan nolabaiteko abandonu maila, zikinkeria 
eta gutxi erabiltzen direla hautematen da (Goiz Eguzkiren zati bat itxia dago). Hauen biziberritzea bultzatzeko bereziki 
gazteei zuzendutako aire libreko jarduerak planteatzea interesgarria litzatekela kontsideratzen da.

Herriaren iparraldeko parkeak, Politena eta Iturmendi, Hernaniko biztanleriak ez ditu asko ezagutzen eta bertako 
bizilagun eta inguruko ekipamendu erabiltzaileek erabiltzen dituzte. Dena den dituzten hornikuntzagatik eta ingurumen 
ezaugarriengatik modu positiboan baloratzen dira.

Herriko erdialdean dauden parkeak orokorrean modu positiboan baloratzen dira.

Atarrabio kalitatezko hiri espazio berde bezala ikusten da, elementu natural eta haur joko aktibo gunearen arteko 
presentzia orekatuarekin.

Antziolak ere ez du gabezia aipagarririk, baina bai hobekuntza aukerak, edoskitze eta haurrak aldatzeko guneak sortzea 
eta espazioa atletismo pista bezala erabiltzen ez duten pertsonentzako guneak atontzea.

Latsunbe bizilagunei zerbitzua ematen dien hiri espazio publiko bezala ikusten da. Irisgarritasun arazoak azpimarratu 
dira eta hauek hobetu daitezkeela kontsideratzen da, parkean zehar ibiltzea erraztuz. 

Gertuko hornidurak dituen arren eskaintza osatu litekela kontsideratzen da, piknik guneak gehituz esaterako.

Ave Mariari dagokionez, gehien erabiltzen den hiri parkeetako bat, eskasa kontsideratzen den mantenutik eratorritako 
gabezia puntualak antzematen dira ( lizar gunea, haurrentzako jolastokia, helduentzako gailu gunea).

Herrigunearen mendebaldean dauden Nere Borda eta Mendi Mendian parkeek mantenu eta inguruko espazio 
publikoarekin lotura arazoak dituzte. Mantenu arazoak Nere Borda parkearen kasuan, duen ingurumen kalitatea dela 
eta inpaktu gehiago du. 
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Mendi Mendianen kasuan piszinaren irekiarekin lotuta dagoen sasoiko erabilera muga eta kolektibo zehatz batzuen 
erabilera nabarmentzen da. Parkearen zati bat  urte guztian zehar irekia egon daitekeela eta orokorrean erabilera 
modalitate ezberdinak, pertsona bakarrak, haur txikidun familiak, nerabeak e.a., sustatu beharko liratekeela 
kontsideratzen da.

Amaitzeko futbol eta errugbi zelaiei dagokionez gunearen uholde arazoa da aipatzen dena, eta gunearen erabilera 
etengabekoa izateko konponbide bat definitu eta inplementatzearen garrantzia aipatzen da.

Espazio bakoitzari dagozkion gai hauez gain, intereseko beste hainbat gai orokor daude:

Mantenua, bereziki berde guneena, ez dela nahikoa kontsideratzen da. Gai hau, modu xehatuan egiaztatu beharko 
litzateke, erabiltzaileen jokabideak eta mantenurako behar diren baliabideak eta bere kudeaketa aintzat hartuz. 

Parkeetan uraren presentzia areagotzea iradokitzen da, ez soilik iturri moduan elementu natural gisa baizik.

Espazio mota hauek “espazio biziak” izatearen garrantzia azpimarratzen da. Hau da, jarduera eta erabilera modu 
anitzekin.

Gai hauek etorkizuneko Harrobiko parkean nola kudeatu hausnartu beharko da. 

Amaitzeko, irisgarritasun gaia hainbatetan aipatu da. Gai hau konplexua da espazio naturalez hitz egiten dugunean. 
Honen inguruko gogoeta zehatz bat planteatuko da, guztion artean inklusiboa eta aldi berean errealista eta natura 
berarekin errespetutsua den estrategia bat definitzeko. 

Ezagutza Tailerrean guztira 22 partaide egon dira, 4 emakume eta 18 gizonezko. Adin perfilari erreparatuz, 16 eta 
25 urte arteko partaideen gabezia kenduta, ordezkagarria dela kontsideratzen da. Generoari dagokionez desoreka 
nabarmena da.

Honek, halako prozesuetan gertatu ohi den bezala, lortutako emaitzetan eragina izan dezake. Emaitzak baliokoak dira 
noski, baina desoreka aintzat izatea komeni da. Hurrengo lan saioetarako, Udalarekin lankidetzan, antzemandako 
desorekak gutxitzeko ahalegina egingo da. 

EMAITZAK. Taldeko lana

Santa Barbara harrobiko parkearen inguruan hausnartzeko elkarrizketan jardun
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HURRENGO URRATSA

Ezagutzako Tailerreko emaitzetatik abiatuta. Hurrengo lan saioan erabilera posibleak zehaztu eta hauen egokitasuna 
baloratuko da, aldi berean inguruarekin eta hiri bilbearekin loturak, irisgarritasuna, paisaia naturala eta mantenua 
bezalako gai orokorren inguruan hausnarketa eginaz. 

Guzti	 hau,	 etorkizuneko	 Santa	 Barbara	 Harrobiko	 parkearen	 erabilera	 eta	 esku-hartze	moduak	
definitu	eta	ebaluatzeko	oinarri.

taldea@rb3innovacion.com

facebook
RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com

LOTURAK
IRISGARRITASUNA

PAIASAIA NATURALA

MANTENTUA
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SARRERA
Hausnarketa tailerrarekin, Hernanin dauden parkeen azterketatik abiatuta, Santa Barbara mendiko harrobiko 
etorkizuneko Parkerako hurbilketa fasea abian jarri da.

Harrobia herri eta herritarrentzat berreskuratu eta berauei itzultzeko espazio bat bezala proposatzen da.

Lekuaren ezaugarri eta muga teknikoak aintzat hartuta, hein haundi batean egun dagoen aisialdi eta gozamenerako 
aukera hobetzeko eta kolektibo eta behar anitzei erantzuteko aukera bat. 

Proposaturiko ibilbidean aurrera egiteko eta tokiko memoria eta historia balioan jarriko duen Parke inklusibo baten 
diseinua lortzeko, aztertu dira:

• Parkeak, dituzten behar eta eskaeren arabera, modu egokian zein kolektibori erantzun behar dien.

• Zer erabilera eta jarduerek erantzuten dien behar eta eskari anitzei.

• Etorkizuneko parkeak urte osoan zehar funtzionatzea zer erabilera eta jarduerek ahalbidetuko duten.

Guzti hau, garatuko diren proposamenen bideragarritasuna eta leku beraren izaera kontutan hartuta. Bere jatorrizko 
izaerarekin zer ikusirik ez duen ERAUZKETA JARDUERAK ZURITUTAKO NATURA ESPAZIO BAT. 

Egin beharreko deliberazio ibilbidea ikusirik, interesgarria jotzen dugu, ditugun muga tekniko eta estrategikoak 
errepasatzea:

• Harrobiaren frontearen egonkortasunak, inguru naturala errespetatuz, basoaren erabilera seguru eta kalitatezko 
bat definitzearen garrantzia adierazten du.

• Betelanen lurzoruaren kontsolidazioa parke erabilerarako egokia da baina ez nahikoa beste erabilera batzuetarako 
edo eraikinak egiteko, bideragarriak diren erabileren aukerak mugatuz.

Harrobia	guztiona	da	eta	bere	berreskuraketak	ere	guztiontzat	izan	behar	du.

Proposamen oro, Proiektu Tekniko batean jaso beharko dena, duen izaera teknikoa dela eta zentzu 
horretan ebaluatuko dela gogora arazten da. Horregatik, prozesuko emaitzak epe motz-ertainean 
inplementatu daitezen, guzti hauek kontutan hartzea garrantzitsua da. 

2 DELIBERAZIO TAILERRA

HAUSNARKETA TAILERRA

EZAGUTZA TAILERRA

INFORMAZIO TAILERRA

irailak 05
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urriak 03
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HARROBIRA BISITA
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Gazteak
Familiak haurrekin
Adineko pertsonak
Pertsonak bakarka

Piknik guneak
Jolas aktiboak (elementu naturalak)
Zaintza guneak (edoskitzea, haur aldalekuak)
Txakurrentzako guneak
Ur presentzia (iturriak, elementu naturalak)

Estalitako guneak (finkoak edo aldi baterakoak)
Irekiera ( barrutia izatea, ordutegiak)

kolektiboa erabilerak urtaroak

HAURNASKETA TAILERRA. Helburua
Bigarren Tailer honen helburu zehatza, Harrobiko espazioa zein kolektiborentzat berreskuratu eta inguru bizi batean 
eraldatu eta herritarrei bizi kalitatea eskaintzeko zein erabilera diren egokiak definitzea izan da. Helburu hau lortzeko 
eta proposatutako parte-hartzearen esparruan, aurreko lan saioaren emaitzak biltzearekin ekin da.

Dagoen parke sisteman “gabezia” edo “hobe daitekeena” bezala identifikaturiko kolektibo eta erabilerak 
hausnarketarako oinarri bezala hartu dira. Hortik abiatuta hauen berrikuspen bat eta herriko eskaintza hobetzeko 
etorkizuneko Harrobiko Parkeak izan ditzakeen erabileren  ebaluaketa bat egin da. Ezagutza Tailerrean aipatutako 
kolektibo, erabilera eta gai orokorrak dira abiapuntua. Hauek hausnarketa sakon baterako oinarri bezala proposatu 
dira, berreskuratu nahi den espazioa eta honen ezaugarriak, potentzialtasunak eta mugak kontutan hartuta. 

Aurre	ezagutza	guzti	hau	irailak	22ko	aurre	ikusitako	bisitarekin	zehaztuko	da.	Bisita	hau	Hausnarketa	Tailerra	eta	
ondorengo	bi	Deliberazio	saioen	arteko	inflexio	puntu	bezala	proposatzen	da.	

EMAITZAK. Ezagutza Tailerra

ABIPUNTUA. Haurnasketa Tailerra
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SB harrobira! HAUSNARKETA TAILERRA | TALLER DE REFLEXIÓN
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Gazteak
Familiak haurrekin
Adineko pertsonak
Pertsonak bakarka

Jóvenes
Familias con niñ@s 
Personas mayores
Personas solas

Piknik guneak
Jolas aktiboak (elementu naturalak)
Zaintza guneak (edoskitzea, haur aldalekuak)
Txakurrentzako guneak
Ur presentzia (iturriak, elementu naturalak)

Zona de Picnic
Juegos activos (elementos naturales)
Zonas para tareas de cuidado (lactancia, cambio de bebes)
Zonas para perros
Presencia del agua (fuentes, elementos naturales)

Estalitako guneak (finkoak edo aldi baterakoak)
Irekiera ( barrutia izatea, ordutegiak)

Zonas cubiertas (fija o temporal)
Apertura (existencia de recinto, horario)

kolektiboak	|	colectivos erabilerak | usos urtaroak | estaciones

kolektiboak	|	colectivos erabilerak | usos urtaroak | estaciones

LAN MATRIZEA

KOLEKTIBOAK

USOS 

ERABILERAK

COLECTIVOS
BATERA JARTZEA

PUESTA EN COMÚN

URTAROAK

ESTACIONES

LAN TALDEAK 4

HAURNASKETA TAILERRA. Garapena
Prozesuaren ardura duen lantaldeak honako materiala prestatu du tailerrerako:

• Hausnarketa Matrizea. Hausnarketa orokorrerako gida den dokumentu honetan Ezagutza tailerreko emaitzak jaso 
dira, talde hausnarketa eta deliberazio prozesuarekin jarraitzeko oinarri bezala. 

• Taldeka lan egiteko Matrizea. Orain arte lortutako emaitzak laburtu dira bertan. Hau da Santa Barbara mendiko 
etorkizuneko Harrobiko Parkean aproposak diren kolektibo, erabilera eta jarduerak definitzeko oinarria. 

Ondorengoak egin dira:

• Lan saioaren aurkezpen motz bat burutu da. 

Ibilbide global bat dela azpimarratu da, non etapa bakoitza, espero diren emaitzak lortzeko inflexio puntu den. 
Beraz, ibilbidea osotasunean ezagutzea eta saio bakoitzeko emaitzak hurrengo lan saioaren abiapuntua izango 
direla gogoratzea oso garrantzitsua da.

• Proposaturiko dinamika eta denborak azaldu dira.

• Partaideek azaldutako zalantzei ere erantzun zaie.

Taldeka proposaturiko gaien inguruan hausnarketa bat burutu. Herriko egungo parke sisteman erantzun egokirik 
ez duten eta Parke berriak erantzun egokia bat eman dezaketen kolektibo, erabilera eta jarduerak.

Lan saioaren itxiera moduan, batera jartze lan bat burutu da. Talde bakoitzak hausnartutakoa azaldu du. Bertako 
emaitzak ondoko txostenean itzuli eta Hausnarketa Matrizean jasoko dira, beti ere jarraituko dugun ibilbideko oinarri 
bezala. 

Guztion	interesei	erantzuteko	gai	den	aldaketara	bideratutako	Elkarrizketa	pluraleko	ibilbide	bat.
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azalpena taldeko lana

bateratze lanaemaitzak

taldeko lana

bateratze lana

HAURNASKETA TAILERRA. Garapena
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EMAITZAK
Emaitzak xehetasunez adierazten hasi aurretik garrantzitsua kontsideratzen da kontu bat argitzea.

Lantalde batean erabilera bezala arauzko futbol zelai bat proposatu da. Tailerrean aipatu da, baina txosten honetan 
ere azpimarratu nahi da erabilera hau ez dela etorkizuneko Parkearekin bateragarria, izan ere hasera batetatik gai hau 
dugu mugetako bat. Emaitzak bideragarriak izan eta hauek inplementatzea nahi badugu Hausnarketa eta Deliberazio 
prozesuan kontutan izan behar ditugu muga hauek. 

Lekuko Administraziotik halako erabilerak hasieratik baztertu dira, uztailak 23ko lehen informazio saioan aipatu zen 
moduan.

Saio bakoitzean aipatu den moduan, muga hauek, eraikin berriak egiteko ezintasunarekin batera, gure abiapuntua 
dira. 

Batera burutzen ari garen prozesuaren arrakastarako kontutan hartzea komeni zaigu. 

Azaldutako	 guztiagatik,	 erabilera	 zehatz	 hau	 ezin	 da	 emaitza	 bezala	 jaso,	 eta	 etorkizuneko	
hausnarketetatik	kanpo	geratuko	da.	

LURRAREN KONTSOLIDAZIOA

KONPLEXUTASUNA

ANIZTASUNA

NATURA

TEKNIKOA
TÉCNICA

GAITASUNAK
CAPACIDADESBIDERAGARRITASUNA

VIABILIDAD

HERNANI ETA BERE INGURUA
HERNANI Y SU ENTORNO

KOLEKTIBO GUZTIAK
TODOS LOS COLECTIVOSBEHARRAK

NECESIDADES
ORDEZKAGARRITASUNA + ERAKARGARRITASUNA 
REPRESENTATIVO + ATRACTIVO

INGURUMENARI
AL MEDIOAMBIENTE

TOKIARI
AL LUGARERRESPETUA

RESPETO

GIZAKIAREN ESKU-
HARTZEAREN ONDORIOZ 
“ZAURITUTAKO” LEKUA

UN LUGAR “HERIDO” POR 
LA INTERVENCIÓN DEL SER 
HUMANO

NATURA ETA GIZAKIAREN 
ARTEKO OREKA BERRI BAT 
ERAIKIZ TOKI ESANGURATSU 
HAU BERRESKURATU

CONSTRUYENDO UN 
NUEVO EQUILIBRIO ENTRE 
LA NATURALEZA Y EL SER 
HUMANO RECUPERANDO ESTE 
LUGAR EMBLEMÁTICO



Santa Barbara harrobiko parkearen inguruan hausnartzeko elkarrizketan jardun
dialogando para relexionar sobre el parque de la Cantera de Santa Bárbara

EMAITZAK
Oro har, lortutako emaitzek lortu nahi diren helburu zehatzak modu egokian bete dituztela kontsideratzen da. 

Etorkizuneko Parkerako erabilera anitzak profilatu dira, hauetariko askok esku-hartze estrategiak adierazi eta 
etorkizuneko proiektu teknikoa zuzendu beharko duen ikuspegia profilatzen dute.

Kolektiboei dagokionez, etorkizuneko parkea, eskakizun eta erabilera modu anitzei erantzuteko modu armonikoan 
ezartzen diren gune ezberdinez osatu daitekeela kontsideratzen da.

Espazioak kolektibo guztientzat izan behar du. Zentzu honetan, aurreko saioko emaitzei ñabardura batzuk egiten 
zaizkio:

• Gazteetan adin bereizketa bat egiten da (10-14 urte bitartekoak eta 14-17 bitartekoak), hauen eskakizunak modu 
esanguratsuan aldatzen direla kontsideratuz eta herri mailan kolektibo hauentzako dauden gabeziak egiaztatuta. 

• Menpekotasuna edo dibertsitate funtzionala duten pertsonak gehituz.

• Kirolariak, zentzu orokorrean, gehituz. 

Etorkizuneko diseinuari dagokionez, herritarrek galdutako paisaia berreskuratuko duen espazio natural bat eskatzen 
dute, aisialdi eta kultura hartu-eman aktibo bat ezarriz, beti ere, ingurumenarekin modu errespetutsuan. 

Paisaia alorrei dagokionez, ondorengoak aipatu dira:

• Parkea kontenplazioarako eta aisialdirako inguru lasai bat izatea.

• Bertako landaretza berreskuratzea, fruitu arbolekin integratuz.

• Magaleko paretak teknika naturalekin egonkortzea. 

• Berroneraketa naturaleko prozesu bat egotea eta ura paisaia elementu gisa (putzua) eta gozamen (bainua) gisara 
erabiltzea.

• Gunearen mantenurako ardi edo ahuntzak bezalako animaliak erabiltzea.

• Argi kutsadura ekiditea, ez soilik ingurumen arrazoiengatik, natura beraren gozamena indartzeko baizik. 

• Estrategia orokor gisa, energia berriztagarriak erabiltzea.
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EMAITZAK
Esparru orokor honen barruan erabilera zehatzagoak adierazten dira:

• Jolaserako zurezko elementuak (zubiak etab.) dituzten guneak 

• Piknik mahaiak eta jolaserako mahaiak (xake etab) dauden guneak. 

• Bike Park eta ziklokross gunea.

• Egokitutako parke gune bat.

• Estalitako guneak.

• Ikuskizun, kontzertu eta bestelako jardueretako anfiteatro bat.

Gozamena, kultura eta ikaskuntzaren alde egin eta ikuspegi pedagogikoa duten beste erabilera batzuk gehitzen dira:

• Lorategi botaniko eta zentzumen lorategi guneak.

• Astronomiarekin lotutako guneak, izarren behaketa etab.

• Espazio kultural bat, Harrobiaren memoria eta historia gai hartuta.

Amaitzeko esku-hartze zehatzagoak proposatzen dira:

• Aintziratik eta Agerretik dagoen sarbidea berreskuratu.

• Seinaleztapen proiektu bat txertatu,  erabiltzaileak etorkizuneko Parkeko gune ezberdinen artean gidatuko dituena. 
Seinaleztapen ez inbaditzailea.

• Karabanentzako aparkaleku eta gune txiki bat txertatu.

KOLEKTIBO ANITZAK

PAISAIA NATURALA

JOLASA | KIROLA

KULTURA | MEMORIA

GOZAMENA | KONTENPLAZIOA
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Amaitzeko, eskalatzeko gune estali bat iradokitzen da. Ez da argitu Harrobiko paretan kokatzea proposatzen den. Kasu 
horretan fronte osoaren egonkortasunak ezartzen duen mugagatik sakontasunean aztertu beharko litzateke. Erabilera 
zehatz hau ezartzeko beste ideia batzuk planteatu daitezke.

Jasotako erabilerak biltzerakoan partaideek beste lekuetako erreferentziak aipatu dituzte. 

Aukerak bisualizatzeko ariketa egokia dela kontsideratzen dugu. Horregatik erreferentzia hauek eta beste hainbat 
bilduko dira deliberazio faserako lagungarri izango baitira. 

Ia partaide guztiek azpimarratzen dute parkea, urte sasoiak aparte utzita, urte guztian zehar erabilgarri izatearen 
garrantzia. Helburu hau lortzeko, proposaturiko erabilerak oinarri interesgarria dira.

Hirugarren topaketa honetan guztira 15 partaide izan dira, 5 emakumezko eta 10 gizonezko, genero ordezkagarritasunean 
hobekuntza bat markatuz. Gazteen partaidetzaren inguruan ez da aldaketarik egon, nahiz eta Tokiko Administrazioaren 
eskutik kolektibo honi zuzendutako komunikazio zehatza egon.

EMAITZAK

ERREFERENTZIA BATZUK
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BISITA
Santa Barbara mendiko Harrobiko espazioaren bisitan 18 pertsonek parte hartu dute. Hauetako batzuk unera arte 
buruturiko prozesuaren fasean egon gabekoak dira. Bisitak, garatzeko dagoen prozesuan parte hartzen gehitzera 
animatzea espero dugu, Deliberazio fasea.

Bisita aurre ikusi baina ordu erdi beranduago hasi da, espazioaren irekiera ardura duen eragileekin izandako komunikazio 
arazo bat medio. Partaideetako batzuen laguntza aktiboari eta udaltzaingoari esker sartzea lortu da. 

Bisitak ordu eta laurden inguruko iraupena izan du eta tokiko Administrazioarekin lankidetzan planteaturiko ibilbidea  
jarraitu da.

Prozesuaren ardura duen lantaldeak espazioaren inguruko oinarrizko informazioa duen plano bat eman dio partaide 
bakoitzari. Bertan espazioaren neurri nagusiak, betelan eremua, esku-hartze eremua eta bisitarako proposaturiko 
ibilbidea adierazten dira.

Bisitaren abiapuntuko helburua bete dela kontsideratzen da. Alegia, Harrobiko espazioaren 
zuzeneko	 pertzepzioa	 izatea,	 proposaturiko	 erabileren	 inguruan	 hausnartzen	 jarraitzeko	 oinarri	
bezala	eta	esku-hartze	zehatzagoak	definitzeko	eta	lekutzeko	helburuaz.

Geratzen zaizkigun bi lan saioetan egin beharreko lana.
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HURRENGO URRATSA
Hausnarketa Tailerreko emaitzetatik abiatuta, hurrengo lan saioan esku-hartze proposamenak definitzeari ekingo 
diogu. Lanean gabiltzan esparruaren barruan zehatzak eta bideragarriak diren esku-hartzeak.

Birpentsatu beharreko espaziorako bisitak, lehen proposamen hauek kalitatezkoak eta berriro diogu bideragarriak 
izateko beharrezko ezagutza emango digu.

Hau da,  kalitatezko proiektu tekniko bat garatzeko eta taldean deliberatutakoari erantzuteko oinarri 
sendoak	finkatuko	dituztenak.

taldea@rb3innovacion.com

facebook
RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com

PROPOSAMENAK
KOKAPENA

LEHENTASUNAK

BIDERAGARRITASUNA
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SARRERA
Deliberazio tailerrean proposaturiko erabilerak zehaztu, adostu eta espazioan kokatu dira. Lan hau, prozesuaren 
ardura duen lantaldeak lortutako emaitzak dokumentu batean artikulatzeko oinarria da:

Koadro	programatikoa, bertan jasotzen dira:

• Proposamenaren eta etorkizuneko proiektuaren ikuspegi eta helburu orokorra.

• Elementu egituratzaile izateaz gain denboran zehar galdu diren loturen berreskuratzaile bezala definitu den 
zirkulazio sistema.

• Gune bakoitzerako erabilera multzokatzeak eta beraien helburu zehatzak.

• Prozesuan zehar deliberaturikoa betetzen dela bermatzen duen jarraipen sistema eta proposaturiko aurrerapenen 
itzulketa.

Dokumentu hauek egin eta tokiko administrazioarekin egiaztatu ondoren, herritar guztiei irekitako itzulketa 
jardunaldi	 bat egingo da, prozesuaren gardentasun bermatzeko eta interesa duen pertsona orori kalitatezko 
informazioa errazteko. Herritarrei, lortutako emaitzen inplementazio prozesuaren jarraipena egitea ahalbidetuko dien 
informazioa.



LAN-MAKETA
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DELIBERAZIO TAILERRA. Helburua
Bi lan saiotan egituratutako hirugarren Tailer honen helburu zehatza ondorengoa izan da:

• Proposaturiko erabilerak multzokatu esku-hartze zehatzak antzemateko. 

• Esku-hartzeak adostu.

• Espazioan kokatu.

• Proiektua osotasunean gidatuko duen izaera orokorreko estrategia multzoa planteatu.

• Ibilbide eta instalakuntza sistema bat eta hauen diseinu eta garapen modalitate bat definitu.

Helburu hau lortzeko:

• Aurreko saioetako emaitzak laburbildu dira.

• Bi lan saioak helburua lortzeko moduan egituratu dira, partaideei, proposaturiko lanaren garapenean laguntzeko 
informazio eta lan erremintak prestatuz.



Santa Barbara harrobiko parkearen inguruan hausnartzeko elkarrizketan jardun
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DELIBERAZIO TAILERRA. Garapena
Prozesuaren ardura duen lantaldeak honako materiala prestatu du bi tailerretarako:

Hausnarketa Matrizea. Hausnarketa orokorrerako gida den dokumentu honetan Ezagutza eta Hausnarketa tailerreko 
emaitzak jaso dira deliberazio prozesuarekin jarraitzeko oinarri bezala. 

Taldeka lan egiteko Matrizea. Orain arte lortutako emaitzak laburtu dira, identifikaturiko erabileretatik abiatuta 
proposamen konkretuak definitzeko oinarri bezala.

Aukera txartelak. Partaideek eginiko erreferentzia iradokizunei berriak gehitu zaizkie eta hauen erakusgarri diren 
irudiak prestatu dira, lanerako Matrizean eta jarraian maketan erabiltzeko.

Txartel zuriak. Aukera txarteletan sartu gabeko eta aurrez eztabaidatu gabeko proposamenak gehitzeko erabilgarriak.

Harrobiaren maketa. Lehen lan saioan espazio erreferentzia bezala erabili da, bigarrenean berriz lanerako. 

Ondorengoak egin dira:

• Lan saioaren aurkezpen motz bat burutu da. 

Prozesu bat dela gogoratu da, eta aurreko emaitzak egin beharreko lanaren oinarria direla gogoratu da. 

Proposaturiko dinamika eta denborak azaldu dira.

Partaideek azaldutako zalantzei ere erantzun zaie.

Lehen lan saioan

• Taldekako hausnarketa bat egin da, dagoeneko proposaturiko erabileretatik abiatuta esku-hartzeak definitzeko, 
beti ere birpentsatu, gehitu, ñabardurak egin eta balizko kokapenaren inguruan hausnarketa egiteko aukera utziz.

• Saioa batera jartze eta eztabaida kolektibo batekin itxi da. 

Bigarren lan saioan:

• Taldekako lan bat burutu da, guztiek partekatzen ez dituzten proposamen batzuk adostu eta gainerakoak 
birpentsatzeko helburuz.

• Maketan lan kolektibo bat burutu da, proposamen ezberdinak espazioak kokatu, adostasuna definitu eta ibilbide 
nagusiak markatzeko helburuz.
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• GAZTEAK
• FAMILIAK HAURREKIN
• ADINEKO PERTSONAK
• PERTSONAK BAKARKA
• KIROLARIAK
• GAZTEAK 10-14
• GAZTEAK 14-17
• MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONAK
• GUZTIAK

• LAKU / AGERRETIK SARRERA 
• ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
• KONTENPLAZIO ETA INSPIRAZIORAKO LEKUA. LASAIA IZATEA.
• KARABANEN PARKE TXIKI BAT, BERDEGUNEEKIN.
• ZIKLO-CROSS GUNEA | BIKE PARK
• UR PUTZU BAT
• PIKNIK GUNEA
• APARKALEKU TXIKI BAT
• EGURREZKO ZUBIDUN PARKE BAT, BERDEGUNEEKIN, 

BERTAKO LANDARETZA ETA FRUTA ARBOLAK LANDATU.
• LANDARETZA ETA IBILBIDEAK SEINALEZTATU ( EZ 

INBADITZAILEA)
• ZENTZUMENEN LORATEGIA (NOAINGOAREN ANTZEKOA)
• PARETAK MODU NATURALEAN EGONKORTU.
• PARKE ESTALI BAT
• IKUSKIZUN ETA KONTZERTU ETAB-ETARAKO ANFITEATRO BAT. 
• LORATEGI BOTANIKO GUNE BAT.
• EGOKITUTAKO PARKEA
• ESPAZIO NATURALA
• JOLAS, KULTURA ETA KIROL ESPAZIO BAT
• KULTUR ESPAZIO BAT, HISTORIA ETA HARROBIA GAI HARTUTA 

(MINERALEN ERAKUSKETA IRAUNKOR BAT, ARGAZKIAK)
• ESPAZIO KULTURALA, ASTRONOMIAREKIN LOTUA 

(HORRETARAKO FAROLAK ZAINTZEA BEHARREZKOA DA)
• PASEATZEKO GUNEAK + IRISGARRIA (GUNERAKO 

SARBIDEA IRISGARRIA)
• BOULDER/ESKALADA GUNEA ATERPEAREKIN
• JOLASDUN MAHAIAK (XAKE..) 
• ANIMALIAK EREMUAK ZAINTZEKO (ARDI ETA HAUNTZAK)
• BERRONERAKETA NATURALEKO GUNEAK
• KOMUNAK
• BERTAKO ZUHAITZAK
• IZARRAK IKUSTEKO GUNEA 
• KUTSADURA LUMINIKOA ZAINDU
• ZAINTZA GUNEAK (EDOSKITZEA, HAUR ALDALEKUAK).
• TXAKURRENTZAKO GUNEAK

• ACCESO DESDE EL LAGO / AGERRE
• ENERGÍAS RENOVABLES
• UN SITIO PARA LA CONTEMPLACIÓN E INSPIRACIÓN. 

QUE SEA TRANQUILO
• PEQUEÑO PARQUE DE CARAVANAS CON ZONA VERDE
• ZONA DE CICLO-CROSS | BIKE PARK
• ESTANQUE DE AGUA
• ZONA PICNIC
• PEQUEÑO PARKING
• PARQUES CON PUENTES DE MADERA, CON ZONAS VERDES, 

REPLANTAR ESPECIES AUTÓCTONAS Y OTRAS (FRUTALES)
• SEÑALIZACIÓN RECORRIDOS + PLANTAS.
• ( NO INVASIVO)
• JARDÍN DE LOS SENTIDOS (PARECIDO AL DE NOAIN)
• ESTABILIZAR LAS PAREDES CON MÉTODOS NATURALES
• UN PARQUE CUBIERTO
• ANFITEATRO PARA ESPECTÁCULOS, CONCIERTOS ETC
• UNA ZONA DE JARDÍN BOTÁNICO
• PARQUE ADAPTADO
• ESPACIO NATURAL
• ESPACIO LÚDICO, CULTURAL Y DEPORTIVO 
• ESPACIO CULTURAL, EXPOSICIÓN ETC DE LA HISTORIA Y 

LA CANTERA COMO TEMA (EXPOSICIÓN PERMANENTE DE 
MINERALES, FOTOGRAFÍAS..)

• ESPACIO CULTURAL RELACIONADO CON LA ASTRONOMÍA 
(HAY QUE CUIDAR EL TEMA DE LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL)

• ZONAS DE PASEO + ACCESIBLE (ENTRADA AL 
ESPACIO ACCESIBLE)

• ZONA BOULDER/ESCALADA CUBIERTO
• MESAS DE JUEGOS (AJEDREZ…)
• UTILIZAR ANIMALES PARA EL CUIDADO DE LA ZONA 

(OVEJAS, CABRAS…)
• ZONAS DE REGENERACIÓN NATURAL
• BAÑOS
• ARBOLADO ESPECIES AUTÓCTONAS
• ZONA DE OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS
• CUIDAR LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
• ZONAS PARA TAREAS DE CUIDADO (LACTANCIA, 

CAMBIO DE BEBES)
• ZONAS PARA PERROS

• JÓVENES
• FAMILIAS CON NIÑ@S
• PERSONAS MAYORES
• PERSONAS SOLAS
• DEPORTISTAS
• JÓVENES 10-14
• JÓVENES 14-17
• PERSONAS DEPENDIENTES
• TODOS

kolektiboak	|	colectivos erabilerak-urtaroak | usos-estaciones

proposamenak | propuestas



azalpena 01 taldeko lana 02 taldeko lana

01 bateratze lana02 bateratze lanaemaitzak
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DELIBERAZIO TAILERRA. Garapena



Santa Barbara harrobiko parkearen inguruan hausnartzeko elkarrizketan jardun
dialogando para relexionar sobre el parque de la Cantera de Santa Bárbara

DELIBERAZIO TAILERRA. Emaitzak
LEHEN LAN SAIOA

Bi lan talde osatu dira. Emaitzak nahiko homogeneoak kontsideratzen dira, zenbait puntu adostu eta zehazteko egon 
arren.

• Zentzumenen lorategia

• Boulder gunea

• Araututako aparkalekuak dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat, edo eta aldi baterako aparkalekuak (piknik)

• Mantenurako animaliak erabili.

• Argiztapena: gune guztietan intentsitate eta presentzia berdina izan behar duen definitu. 

Talde batek erabileren multzokatze eta lekutze bat proposatu du, besteak berriz hauek egituratzen dituen ardatza. 
Itzulketa dokumentu partzialean zonakatze hau eta ardatza jaso dira, azken saioko hausnarketarako abiapuntu bezala, 
bertan gai hauek maketaren bitartez modu zehatzagoan landuko direlarik.

Prozesuaren ardura duen lantaldeak, lortutako emaitzak ikusirik, proposamenak (erabileren multzokatzea) 
identifikatzeko eta irakurketa eta etorkizuneko lan garapena errazteko lau izenburu definitu ditu. Identifikaturiko lau 
kategoriei izaera orokorreko eta etorkizuneko parkeko mugikortasunari dagozkion hainbat kontu gehitzen zaizkio.

ZERBITZUAK|PEDAGOGIA|KULTURA

• Interpretazio zentroa eta zerbitzuak. Parkea, bere egitura, inguru naturala (mendi, landaretza, fauna) eta harrobiko 
historiaren inguruan informatu.

• Egungo eraikinak aztertu, berreskuratzeko dauden aukerak eta eraispen selektiboak ebaluatzeko.

• Anfiteatroa, inbaditzaileak ez diren teknikekin egina.

• Komun eta aldagelak dagoen gordailuan.

GUZTIAK ONDO PASATZEKO

• Belaunaldi arteko parkea, egokitutako guneekin, egurrezko jolasekin, txirristara e.a. 

• Piknik gunea eta jolas mahaiak.

• Gune estaliak, aldi baterako| iragankorrak 



EMAITZEN LABURPEN MAPA
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KIROLAK

• Adin guztientzako bike park-a

• Beste kirol jarduerak (zehaztear)

NATURA

• Kontenplazio gunea (hamakak)

• Izarrak behatzeko gunea

• Aintzira. Parkean txertatu, dagoen bidea berreskuratuz.

OROKORREAN

• Gune ezberdinetara joatea, paseoa eta berreskuratzeko ibilbideekin lotura 
ahalbidetuko duen ibilbide bat definitu.

• Argiztapenerako energia berriztagarriak erabili.

• Informazio eta orientazio seinaleztapena.

• Landaretza berria landatzea, tokikoa lehenetsiz, eta herritarren inplikazioa 
ahalbidetuz.

• Frontearen berroneraketarako eta segurtasun zerrenda sortzeko modu naturalak 
erabili.

Emaitza multzo hau mapa	 eskematiko batera pasa da, irakurketa 
errazteko, talde batek proposatutako zonakatzea eta bestearen ardatz 
egituratzailea islatu direlarik bertan. Behin behineko zonakatzea dela 
argitu da.

DELIBERAZIO TAILERRA. Emaitzak

KONTENPLAZIO GUNEA 
(HAMAKAK)

IZARRAK BEHATZEKO GUNEA

AINTZIRA PARKEAN 
TXERTATU DAGOEN BIDEA 
BERRESKURATUZ.

ADIN GUZTIENTZAKO 
BIKE PARK-A

BESTE KIROL JARDUERAK 
(ZEHAZTEKO)

BELAUNALDI ARTEKO PARKEA, 
EGOKITUTAKO GUNEEKIN, EGURREZKO 
JOLASEKIN, TXIRRISTARA E.A. 

PIKNIK GUNEA ETA JOLAS MAHAIAK.

GUNE ESTALIAK, ALDI BATERAKO| 
IRAGANKORRAK 

INTERPRETAZIO ZENTROA ETA 
ZERBITZUAK. PARKEA, BERE EGITURA, 
INGURU NATURALA (MENDI, 
LANDARETZA, FAUNA) ETA HARROBIKO 
HISTORIAREN INGURUAN INFORMATU.

EGUNGO ERAIKINAK AZTERTU, 
BERRESKURATZEKO DAUDEN 
AUKERAK ETA ERAISPEN SELEKTIBOAK 
EBALUATZEKO.

ANFITEATROA

KOMUN ETA ALDAGELAK DAGOEN 
GORDAILUAN.

GUNE 
EZBERDINETARA 
JOATEA, PASEOA ETA 
BERRESKURATZEKO 
IBILBIDEEKIN 
(AINTZIRAREKIN, 
HARROBIKO 
FRONTEAREKIN 
ETA AGERRE-BURU 
BASERRIAREKIN) 
LOTURA 
AHALBIDETUKO 
DUEN IBILBIDE BAT 
DEFINITU.

ARGIZTAPENERAKO 
ENERGIA BERRIZTA-
GARRIAK ERABILI.

INFORMAZIO ETA 
ORIENTAZIO SEINA-
LEZTAPENA.

LANDARETZA BERRIA 
LANDATZEA, TO-
KIKOA LEHENETSIZ, 
ETA HERRITARREN 
INPLIKAZIOA AHALBI-
DETUZ.

FRONTEAREN BE-
RRONERAKETARAKO 
MODU NATURALAK 
ERABILI ETA SEGUR-
TASUN ZERRENDA 
SORTZEA.

SB harrobira! 01 DELIBERAZIOA TAILERRA. EMAITZAK

AINTZIRARA 
DOAN BIDEA

TERRAZARA
DOAN BIDEA

DELIBERAZIO TAILERREAN BI LAN TALDE OSATU DIRA. EMAITZAK NAHIKO 
HOMOGENEOAK KONTSIDERATZEN DIRA, ZENBAIT PUNTU ADOSTU ETA ZEHAZTEKO 
EGON ARREN.
• ZENTZUMENEN LORATEGIA
• BOULDER GUNEA
• ARAUTUTAKO APARKALEKUAK DIBERTSITATE FUNTZIONALA DUTEN 

PERTSONENTZAT, EDO ETA ALDI BATERAKO APARKALEKUAK (PIKNIK)

• MANTENURAKO ANIMALIAK ERABILI.

• ARGIZTAPENA: GUNE GUZTIETAN INTENTSITATE ETA PRESENTZIA BERDINA IZAN 
BEHAR DUEN DEFINITU. 

TALDE BATEK ERABILEEN MULTZOKATZE ETA LEKUTZE BAT PROPOSATU DU. ZONAKATZE 
HORI JASOTZEN DA, NAHIZ ETA LEKUTZEA AZKEN TAILERREAN EGINGO DEN 
MAKETAREN BITARTEZ.

ZERBITZUAK
PEDAGOGIA|KULTURA

GUZTIAK 
ONDO PASATZEKOKIROLAKNATURA OROKORREAN
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DELIBERAZIO TAILERRA. Emaitzak
BIGARREN LAN SAIOA

Oro har lortutako emaitzak baieztatzen dira, nahiz eta hauek zehaztu eta adostu, esku-hartzeak gehitu eta proposaturiko 
lehen zonakatzea hein batean handitu eta aldatu den.

Adostu gabeko bost gaien inguruan, lantalde guztiek ahobetez baztertzen dute mantenurako animaliak erabiltzea. Ez 
dute bideragarria ikusten, animaliek beraiek eskatzen duten zaintzak direla eta.

Gainerako gaiak amaierako emaitzetan txertatzen dira dagokion bezala birpentsatu eta ñabartuta.

Emaitzen irakurketa errazteko definituriko lau kategoriak gehi zentzu orokorreko gaiak  proposatzen dira, herritarrei 
bere hausnarketa eta proposamenen garapenean lagungarri izan dena.

ARGIZTAPEN INTENTSITATEA
Proposaturiko zonakatzea 
eskematikoa	da	eta	proiektu	
teknikoaren egileen lana 
izango da deliberaturikoa 
errespetatuz eta baldintza 
tekniko, arauzko eta 
diseinukoak kontutan 
hartuta, hauek zehaztu eta 
egituratzea.

Harrobiko frontea berroneratzeko teknika naturalak 
erabiltzea. Landaretza eta segurtasun zirrinda.

Gune bakoitzaren izaeraren arabera intentsitate ezberdineko 
argiztapena. Ordu konkretu batean argiteria itzaltzea programatu, 
ibilbide nagusian gutxieneko argiztapena bermatuz. 

Parkeak ez du inolako itxiturarik izango. Erabilera “arautzeko” 
hainbat zerbitzuren (komunen) itxiera ordutegia finkatzea eta 
argiztapena itzaltzea.

Orientazio eta informaziorako material naturalekin eginiko 
seinaleztapen sistema.

Instalakuntzen elikadurarako energia berriztagarriak erabiltzea.

Sarrerako gunera ibilgailuentzako sarbidea eta Gordailuko 
gunean irisgarritasuna bermatu eta zenbait erabileren 
garapena errazteko aparkaleku iragankor bat.

Ibilbide egituratzailea oinezkoentzat edo eta bizikletakoentzat. 
Koexistentziako zirkulazioa, parke berriaren izaera naturala azpimarratzen 
duena eta hiri espazioetatik ezberdinak diren arauek zuzentzen dutena.

Iraganean zeuden loturak berreskuratu.

FRONTEA MODU NATURALEAN EGONKORTU
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ERAIKINAK ETA SARRERA. ZERBITZUAK | PEDAGOGIA | KULTURA

Definituriko gunea egungo Harrobiko sarreratik hormigoizko gordailuraino doan espazioa da, dauden eraikinak barne.

Eraikinentzat eta bere inguruarentzat erabilera konkretu batzuk planteatzen dira, hauen eraikuntza, egitura eta 
tipologia	egoeraren	inguruko	azterketa	bat egitearen garrantzia azpimarratu delarik, bere birmoldaketa bideragarria 
den aztertzeko eta eraisketa selektiboak egitearen aukera aurre ikusteko oinarri bezala.

• Interpretazio zentroa, lekuko historia berreraikitzeaz batera bertan dauden edo berreskuratu daitezkeen natura 
baliabideen inguruan informatzeko.

• Arterako espazioak, musika aretoa, antzerkia, emanaldiak, kontzertuak, entsegu gelak e.a. 

• Zerbitzu gune bat, zaintzarako gunea, komunak eta harraska dituena.

• Harrobiko historia dokumentatzen duten muralak, herritarrak inplikatuz gauzatu daitezkeenak ( ideia lehiaketak, 
auzolan e.a.).

• Dauden desnibelak aprobetxatuz, aire libreko anfiteatro gune bat.

• Aparkaleku gune bat.

• Tokiko zuhaitzak dituen egoteko gune bat, bankuak eta zaintzarako eta irakurketarako guneak.

• Gordailuan zerbitzu eta komunak proposatzen dira eta desgaitasuna duten pertsonentzako eta karga eta 
deskargarako (piknikerako) arauzko aparkaleku funtzional bat. 

ERAIKINAK

SARRERA

DELIBERAZIO TAILERRA. Emaitzak
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BASOA.1 GUNEA. GUZTIAK ONDO PASATZEKO

Gune hau gordailua eta Harrobiko frontearen arteko tarteak eta lehen betelanek osatzen duten mendixkak  definitzen 
dute.

Lehen lan saioan garatutako proposamenak errepikatzen dira gune honetarako, adin guztientzako boulderra batuz, 
kolektibo guztiak ondo pasatzeko leku eta jolas gune bezala konfiguratzen delarik.

Iturriren bat jartzearen garrantzia azpimarratu da, gune estali baten beharra baztertzen delarik.

Gunea osatzen duten erabilerak beraien artean “lotuak” egon behar dutela azpimarratzen da, beraien artean eta 
espazioan elkarri eraginez.

Partaideren batek gune honetan aintzira bat proposatzen du baina besteek ez dute beharrezko kontsideratzen, dagoen 
lakua parkean txertatzearen aukera egokiago ikusten dutelarik, laugarren gunearen izaera naturala eta eremuaren 
osoko berreskuratze izpiritua indartuz.

BASOA. 2 GUNEA. KIROLA

Bi betelanen arteko eremuak eta bigarrenaren zati batek osatzen dute, bere altuera aldaketek ertz gisa funtzionatu 
dezaketelarik.

Bike-park bat egitearen alde daude ia partaide guztiak, egun herrian asebetetzen ez den behar bat asetzeko kirol 
ekipamendu bezala. Kolektibo guztiei zuzendutako gune bezala pentsatzen bada ere nerabeak azpimarratzen dira. 
Espazio hauek eta erantsitako egoteko guneak eratzeak, hiriko diseinu eta plangintzak normalean ahazten dituen 
kolektibo batentzako espazio bat profilatu dezake. Iturriak eta bertan egotea ahalbidetzen duten altzariak kokatzea 
egoki jotzen da gune honetan ere. 

Ez dabeste kirol jarduera zehatzik proposatzen.

BASOA. 1 Gunea

BASOA. 2 Gunea

DELIBERAZIO TAILERRA. Emaitzak
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BASOA. 3 GUNEA. NATURA

Basoaren atzealdean kokatzen da gune hau eta harrobiko frontean dagoen terraza ere barneratzen du, espazio honen 
erabilera proposatzen delarik.

Natura kontenplatu eta gozatzeko gune bat izan behar dela baieztatzen da. Horregatik, tokiko flora eta fauna 
berreskuratzeaz gain, etzaulki | hamaka gune bat eta planisferio eta eguzki ordularia duen izarrak behatzeko begiratoki 
bat proposatzen da. 

Dagoen terrazarako sarrera eta erabilera, fronteko paretaren egonkortasun azterketa batera eta espazio honen 
segurtasun neurrien bideragarritasun ebaluaketa batera lotuta dagoela azpimarratu behar da.

Hala ere, adostasun maila altua ikusita, behar izanda, gune honetan esku-hartze zehatz bat plantatu 
daitekeela kontsideratzen da, izan ere, elementu hau parkean sartzeak espazioko memoria eta 
historiaren	berreskuraketaren	alde	egiten	du,	harrobiaren	morfologia	gertutik	balioetsi	daitekeen	
leku bakarra izango bailitzake. Herriaren eta inguruaren eta basoaren beraren ikuspegi ezberdin 
bat eskainiko luke gainera. 
Azkenik, berriro ere, dagoen lakua parkean txertatzea proposatzen da, bide zaharra berreskuratuz. Esku-hartze hau 
gune honen izaera naturala indartuko duen zerbait dela hautematen da, esku-hartze gehigarriak burutzeko beharrik 
gabe. Plan Bereziaren ildotik, Harrobiaren paisaia berreskuraketak, basoaren muga fisikoak gaindituz berriz ere 
herriaren hiri-natura sare barruan dagoen elementua izateko potentzialtasuna indartzea ahalbidetuko luke gainera.

BASOA. 3 Gunea

DELIBERAZIO TAILERRA. Emaitzak
O

IN
EZ

KO
A

BI
ZI

CL
ET

A

N
AT

U
RA



Santa Barbara harrobiko parkearen inguruan hausnartzeko elkarrizketan jardun
dialogando para relexionar sobre el parque de la Cantera de Santa Bárbara

OROKORREAN

Honetan ere lehen lan saioan lortutako emaitzak indartzen dira nahiz eta zenbait gauza zehazten diren.

Harrobiko frontea berreskuratu eta egonkortzeko teknika naturalak erabiltzearen garrantzia azpimarratzen da. 
Fronteko puntu bakoitzaren egonkortasunaren azterketa xehatuaren ondoren definitu beharreko landaretza eta 
segurtasun zirrindak. Hala ere, ez da baztertzen, beharrezkoa izango balitz, teknika artifizialagoak erabiltzea puntu 
zehatzen batean. Esaterako bere erabilera ahalbidetzeko, terrazaren gunean. 

Argiteriari dagokionez, selektiboa izatea proposatzen da, gune bakoitzaren izaeraren arabera intentsitate desberdina 
izanez. Argiaren kutsadura ekiditeko, argiteria, urtaroen arabera, orduren batean itzaltzea proposatzen da. Dena den, 
argiteria eta segurtasunaren arteko oreka bilatzeko hausnarketa bat egiten da. Horregatik ibilbide nagusiek argiztapen 
konstantea izatea proposatzen da, nahiz eta intentsitatea kontrolatu. 

Gai hau, parke berria irekia edo ordu batzuetan itxi beharrekoa izan behar ote duen inguruko hausnarketarekin lotzen 
da. Duen izaera eta inguruarekiko erlazioa ikusita parkeak itxiturarik ez duela eduki behar kontsideratzen da. Bere 
erabilera “arautzeko” zerbitzu batzuen (komunak) itxiera eta argiztapen itzaltze orduak ezarri daitezke. Honek ez du 
sarrera oztopatzen baina bai erabilera moduak baldintzatu.

Material naturalez eginiko egonaldirako altzariak eta diseinu argi eta zuzeneko seinaleztapen sistema bat proposatzen 
da parke osoan zehar. 

Seinaleztapena ez da soilik erabilera ezberdinen artean orientatzeko baita inguruko informazio baliabide gisa ere.

Basoaren birlandatzea estrategia orokor bezala ulertzen da. Tokiko landaretza jartzearen garrantzia azpimarratzeaz 
gain biztanleria inplikatzeko aukera profilatzen da. Komentatu ez den arren, lan honetan herriko ikastetxeak inplikatu 
daitezke, berreskuraketa ekintzaren balio pedagogikoa indartuz eta biztanle gazteenak espazio honetara eta naturara 
hurbilduz.

Zentzu honetan, seinaleztapenaren diseinuan ere herriko kolektiboak inplikatu daitezke, programa didaktiko edo ideia 
lehiaketa bitartez.

Instalakuntzen elikadurarako energia berriztagarriak erabiltzearen garrantzia azpimarratzen da. Ez da sistema mota 
ez eta kokapena ere definitzen. Gai hau modu zehatzean aztertu beharko da proiektu teknikoan, sarrerako eraikinen 
estalkien eta parkeko gune zehatzen erabilera baloratuz.

DELIBERAZIO TAILERRA. Emaitzak
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IBILBIDEAK

Ibilgailuak sarrerako gunera sar daitezke soilik, parkera eta gune honetako zerbitzuetara sartzeko. Sarrera honi 
gordailuko gunean beste aparkaleku iragankor bat gehitzen zaio, parkerako irisgarritasuna bermatu eta zenbait 
erabileren garapena errazteko.

Gainerakoan, proposaturiko ibilbide guztiak oinezkoentzat edo eta bizikletazkoentzat dira, koexistentziako zirkulazio 
batean eta parke berriaren izaera naturalean pentsatuz. Guztiek partekatu eta ondo pasatzeko pentsatutako espazio 
bat, hiri espazioetatik ezberdinak diren arauek zuzentzen dutena.

Ibilbide nagusi bat planteatzen da, gune ezberdinetarako sarbideekin lotzen dena. Basoaren hegoaldeko mugatik 
pasatzen da egungo ibilbidea berreskuratuz. Basoaren neurriak ikusita (150 metro gutxi gora behera) eta segurtasun 
zirrinda kendu beharko zaiola kontuan hartuz, luzetako zirkulazioa bikoiztea ez da beharrezko ikusten.

Ibilbide honetatik abiatuz gune ezberdinetarako sarbidea emango duten zeharkako ibilbideak daude. Hauen trazadurak 
ez dira zehazten, erabilera eta hauen multzokatze bakoitzaren diseinu zehatzaren baitan egongo baitira. 

Zirkulazio eskema iraganeko loturak berreskuratzen dituzten bideek osatzen dute. Gordailutik Santa Barbara auzora 
doana, basotik lakurantz doana, basoaren mendebaldeko muturretik harrobiko terraza eta Agerre-Buru baserrirantz 
doana.

DELIBERAZIO TAILERRA. Emaitzak
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AMAIERAKO ZENBAIT GOGOETA
Emaitzek, prozesuko helburu eta suposizioak modu zuzenean asebetetzen dituztela kontsideratzen da. Naturarekin 
errespetutsua, konplexua eta anitza den parke bat agertzen da, non esku-hartze harmoniko eta bideragarriak 
planteatzen diren. Planteatutakoaren esparruan, gutxieneko diseinu nahikoa duten suposizioan soluzioak defini 
daitezke, kalitatea ez kentzeaz batera izaera naturala indartuz eta proposaturikotik hurbil egonez.

Nahiz eta esku-hartze-kopuru nabarmena egon, bere diseinua, neurriak eta elkarrekiko erlazioak orekatuz, guztiak 
idatzi beharreko parkearen proiektuan sar daitezkeela aurrez ikusten da. Hala ere, jada argitu da partaideekin, 
planteatutakoak,   bideragarritasunarekin loturiko berrikuspen tekniko bat jasango duela, erabileraren bat  birkonfiguratu 
eta proposaturiko kokapenen bat aldatu daitekeelarik.

Emaitza hauetatik abiatua, proiektu arduratsu bat egitea da kontua, beharrezko azterketak jasotzen dituena (eraikinen 
egoera, paretaren egonkortasuna e.a.) eta deliberaturikoa errespetatzen duena.

Azken puntu hau bermatzeko, proiektu-idazte fase desberdinen eta honek SB harrobira! prozesuaren 
esparruan proposatutako ikuspegi eta programarekin duen koherentziaren ebaluazio puntualeko 
jarraipen	prozesu	bat	definitzea	egokia	izango	litzateke.

Hiritar guztiei irekitako proiektu teknikoaren aurrerapen partzialen itzultze puntuala egin beharko litzateke gainera. 
Beraiek definitzen lagundutako emaitzen inplementazio prozesuan nolabait partaide izateko aukera eskaini gabe 
hiritarrak parte-hartze prozesu batean inplikatzea ez da egokia.

BI puntu hauek Koadro	Programatikoan jasotzen dira, eta aipatu bezala, proiektuaren garapen etapak markatzeaz 
gain, bere erredakzioa zuzendu beharko luteken modalitateak ere definitzen ditu.

Partaide kopurua eta hauen aniztasun perfila HOBETU daiteke.

Agerikoa da partaidetza eskasa izan ohi dela, batez ere gai orokorrei dagokien prozesuetan. Baina honek ez dio lortutako 
emaitzei baliotasuna kentzen. Hala ere, egoera hau zehazten duten kausen gainean hausnartzera garamatza. Askotan 
herritarra ez da inplikatzen ez baitu inbertitutako denboraren eta garatutako lanaren itzulerarik.

Horregatik, emaitzak deliberaturikoa errespetatuz inplementatzearen garrantzia, eta bereziki, herritarrak partaide eta 
protagonista senti daitezen, aurrerapenak ikusgai bihurtzearen garrantzia azpimarratzen dira. Etengabeko jarraipena 
eta ebaluazio eta itzulketa puntualak zentzu horretan erreminta erabilgarriak kontsideratzen dira. 
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Aurretik aipaturiko helburua lortzeko egokitzat jotzen diren garapen eskema eta 
jarraipen eta itzulketa sistema proposatzen dira.

GARAPENA

Aurreproiektua egiten den bitartean bi azterketa gauzatu beharko dira, emaitzen 
etorkizuneko inplementazioa bideragarria den ebaluatzea ahalbidetuko dutenak.

Harrobiko frontearen egonkortasunaren azterketa. Dauden azterketetatik 
abiatuta eta prozesuan proposatutakoa aintzat hartuz, azterketaren eguneratze 
bat egin behar da, inguru naturalarekin errespetutsuak diren neurriak definitu eta 
hainbat gunetan proposaturiko erabilerak ahalbidetzeko.

Dauden eraikinen egoeraren eta birmoldaketa aukeren azterketa. Bere 
tipologia, egonkortasuna, balizko patologiak  e.a. aztertu beharko dira. Helburua, 
birmoldaketa aukerak aztertzea da, balizko eraispen selektiboak definitzeko eta 
proposaturiko erabileren ezarpena aurre itxuratzeko.

JARRAIPENA ETA ITZULKETA

Proiektua idazteko ardura izango duen enpresak, bere garapenaren fase 
bakoitzean (Aurreproiektua, Oinarrizko edo/eta Egikaritze Proiektua, egikaritzea), 
Konplimendu Txosten bat idatzi beharko du. Dokumentuak, planteaturikoak 
prozesuaren emaitzekin duen bat-etortzea jaso beharko du, ala ez bada, zergatia 
argudiatuz.

Administraritzak Konplimendu Txostena aztertuko du eta neurri zuzentzaileak jasoko 
dituen Ebaluaketa Txostena idatziko da. 

Hau oinarri hartuko enpresak bere proposamena berrikusiko du.

Azken	 proposamen	 hau	 jendaurreko	 itzulketa	 prozesuan	 txertatuko	 da,	 SB	
harrobira! prozesuaren geroagokoa fase gisa ulertzen dena. Proiektua, une oro, 
jada	balioztaturiko	parte-hartze	prozesuaren	emaitzekin	lotuz	azalduko	da.	

AMAIERAKO ZENBAIT GOGOETA

AURRE PROIEKTUA

Harrobiko frontearen egonkorta-
sun azterketa

Dauden eraikinen kontserbazio eta 
birgaitze aukeren azterketa
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