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1. SARRERA

1. A. TESTUINGURUA

Plazara! prozesu partizipatiboan bat egin dute bi prozesu paralelok, esparru eta ikuspuntu ezber-
dinetatik abiatuta, gune komunitario bat eskatzen zutenak. 

Alde batetik, Alde Zaharreko Auzo Elkarteak aspalditik eskatu du auzoarendako gizarte- eta kultu-
ra-zentro bat sortzea. Horren harira, eta hainbat une eta momentu gogoangarri pasata, 2015eko 
urriaren 23 eta 24an topaketa bat egin zen auzotarrekin auzo-eredu berri baterantz lan egiteko 
asmoz; bertan, 12 proiektu aurkeztu ziren, eta horietatik auzoari ekarpen handiena egiten zioten 
5ak aukeratu ziren, gune komunitarioaren proiektua nabarmendu zelarik.

Harrezkero, lantalde bat sortu zen interesa zuten lagun guztiekin, eta arreta Redín eta Cruzatarren 
jauregian jarri zen, hori baitzen proiektua garatu ahal izateko lekuetako bat. Lantaldearen bilerez 
gain, bi batzar egin ziren Alde Zaharreko elkarte eta kolektiboekin, gunearen neurri, erabilerak, ku-
deaketa, filosofia, eta abarren inguruan haiek zituzten nahiak azaldu zitzaten.

Gerora, Udalarekin bilerak egin ziren, oinarrizko proiektua eta jauregiaren inguruko interesa azaltze 
aldera, eta harrera positiboa izan zen, nahiz eta adierazi zuten bazeudela gunean interesa zuten 
beste elkarte batzuk.

Bestalde, 2014an, Cultura Prekaria kultur taldeak Kultura prekarioko I. Jardunaldiak antolatu zituen, 
krisi betean zegoen kultur sektorearen egoera aztertu eta zentro autogestionatuen sorrera (har 
litezkeen konponbideetako bat) sustatze aldera.

Eskakizun horri oihartzun handiagoa emateko, Cultura Prekariak proposatu zuen gizarte- eta kul-
tura-erakundeak koordinatzeko plataforma bat sortzea. Horixe izan zen Bateraren jatorria, Iruñean 
gizarte- eta kultura-zentro autogestionatu bat sortzearen aldeko plataforma, non hogei gizarte- eta 
kultura-kolektibotako lagunek parte hartzen zuten. 

Hala, Baterak hasieratik egin zuen halako ezaugarriak dituen zentro bat toki publiko batean kokat-
zearen alde. Eta Udalaren balizko esparruak aztertu ondoren, Bateraren ustez Redin eta Cruzata-
rren jauregia zen xede horretarako egokiena, eta kanpaina bat abiatu zuen, esparru hori Udalari 
eskatzeko.
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Udalari Redin eta Cruzatarren jauregiaren inguruan egindako eskakizunekin bat, zenbait harreman 
eta bilera hasi ziren, eta hortik abiatuta, Batera eta Alde Zaharraren arteko batzarrak egin ziren, eta 
adostu zen auzoaren eta hiriaren eskakizun bateratua izatea; hala, Iruñeko Udalarekin harremanak 
hasi ziren elkarrizketa egonkorrak eta prozesu bateratu baten garapena bilatze aldera.

Hortik sortu zen, 2015eko amaieran, batzar bat zeina pixkanaka-pixkanaka Plazara! prozesuaren 
egungo talde eragile bilakatu baitzen.

1. B. REDIN ETA CRUZATARREN JAUREGIA

Redin eta Cruzatarren jauregia antzinako etxetzar errenazentista da, 
XVII. mendean eraberritua. Horren ondorioz, hainbat osagai ba-
rroko daude Redín eta Cruzat familia noblearena izan zen jauretxe 
honetan. Oraindik ere armarria gordetzen du, Armategi Liburuaren 
arabera azura, urrezko gurutze gorri laurdenatuarekin. Oroitarriaren 
latinezko inskripzioak omen egiten dio Siziliako erregeorde eta Gali-
ziako gobernari Martín de Redin zenari.

1983an, aurri egoeran zegoela, Udalak eraikina erosi eta jarraian 
zaharberritu zuen, Joaquín Maya Udaleko Musika Eskolaren egoitza 
izan zedin.

2009an eskola Aita Moret kalera lekualdatu zen. Harrezkero, eraiki-
nak ez du inolako erabilerarik, eta horrek eraikinaren pixkanakako 
narriadura ekarri du.

2016an, Udalak oinarrizko zenbait kontserbazio-jarduketa egin zi-
tuen, batez ere estalkietan eta fatxadetan.

1983

2009

2016

XVII. 
mendea
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2. A. ZER DA PLAZARA!

Plazara! sorkuntza-prozesu kolektibo eta partizipatiboa da, herritarren ekimenetik abiatu eta Iru-
ñeko Udalarekin batera garatzen dena.

Prozesuaren xedea da modu partizipatiboan erabakitzea zertarako erabili eta nola kudeatu kale 
Nagusian dagoen Redin eta Cruzatarren jauregi zaharra, non gizarte eta kultur ekimeneko zentro 
komunitario bat eginen den.

2. B. PROZESUAREN HELBURUAK

Prozesu berri bat irekitzea, hutsetik abiatu gabe: Ekimen honek betekizuntzat du hutsetik 
ez abiatzea, hau da, kontuan hartzea eta jasotzea orain arte egindako guztia, baina bide ezber-
din eta liluragarri bat egiteko asmoz, etorkizuneko eszenatoki berrietara iriste aldera.

Lurraldea antolatzea: Prozesu partizipatiboak tresna izan nahi du erakunde, elkarte eta 
herritarren artean topagune bat sortzeko. Izan ere, ikuspuntu, interes eta ideia ezberdinak 
partekatu, eztabaidatu eta adosteko aukera ematen duten topaguneak behar dira.

Komunitatera iristea: Zentroarekin harreman gehiago edo gutxiago duten herritarrak egon-
go dira, eta horrek eragina izanen du gero horiek prozesuan izango duten inplikazio-mailan. 
Inplikazio-maiIak gorabehera, komunitateak prozesuaren erabakiak balioetsi ditzan, ahal 
bezainbeste egin beharko da parte-hartze zabala eta anitza bermatzeko (adina, sexua, jatorria, 
kultura, etab.).

Tokikoa indarberritzea: Prozesu partizipatiboak herritarrak dinamizatu eta aktibatzeko 
tresna izan nahi du, lan kolektiboaren bidez, ehun komunitarioa (gizartekoa, ekonomikoa eta 
instituzionala) akuilatu eta aktibatze aldera. Berrindartze horretarako akuilu nagusi izan nahi 
dute prozesu partizipatiboak berak eta horren estrategia eta antolaketak.

Zentro eta lurralderako lan-ildoak adostea: Asmoa da zentroaren garapena sustatuko 
duten ildo estrategikoak, lehentasunak eta ekintzak definitu eta adostea, betiere lurraldearen 
errealitate eta beharrei erantzungo zaielarik.

2. PLAZARA!
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2. C. PROZESUAREN EGITURA

1. TALDE ERAGILEA:
Herritar talde batek eta Udalean gehien inplikatutako teknikari talde batek (Herritarren Par-
taidetzako Alorreko profesionalek) osatzen dute talde eragilea. Talde irekia da, eta xede du 
prozesua dinamizatzea eta horretan komunitatearen parte-hartzea sustatzea. Halaber, proze-
suan behar den gardentasun eta inpartzialtasuna bermatzen du, gainerako taldeekin etenga-
beko informazio-jarioa mantenduta. Talde eragilearen parte izateko, jarri harremanetan info@
plazara.net helbidearen bitartez.  

1.1. Komunikazio-batzordea
Batzorde honi dagokio prozesu partizipatiboaren komunikazioa. Talde eragileko kideek osa-
tu dute, eta Dosendos komunikazio-enpresaren laguntza teknikoa izan dute.

1.2. Partaidetza-batzordea
Batzorde honi dagokio parte hartzeko bide eta mekanismoen inguruko logistika guztia 
prestatzea eta antolatzea. Talde eragileko kideek osatu dute.

1.3. Arkitektura-batzordea
Batzorde honi dagokio, Udaleko arkitektura-lantaldearekin batera, behar den proiektu arki-
tektonikoa lantzea gunea prozesu partizipatiboaren lehen fase honen emaitzetara egokit-
zeko.  
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2. HERRITARREN GUNEAK:
Prozesuaren inguruan ideiak trukatu, analisiak egin, erabakiak hartu eta eztabaidatzeko gune 
irekiak dira. Lurraldeko auzotarrek eta elkarteek osatuak, herritar guztiek parte har dezaten 
irekita daude. Gune hauek (bilerak, lantaldeak, batzarrak, etab.) hezurmamituko dute prozesua.

3. JARRAIPEN-TALDEA:
Talde honi dagokio prozesuaren emaitzen jarraipena egitea.  Ordezkari politikoek, teknikariek 
eta herritarrek osatuko dute. Prozesua legitimatzea du helburu.

2. D. FASEAK

1. Fasea: 2016ko abendutik 2017ko apirilera, lan egingo da  modu partizipatiboan gunea defi-
nitzeko eta zertarako erabiliko den erabakitzeko. 

2. Fasea: 2017ko apirila eta urria bitarte, lan egingo da modu partizipatiboan erabakitzeko 
gizarte- eta kultura-zentro komunitarioaren kudeaketa-eredua.

3. Fasea: jauregiaren berritze-lanak amaituta, Plazara! prozesu partizipatiboan sortutako Zen-
tro Komunitarioaren proiektua abiatuko da.
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3.   1. FASEA

3. A. HELBURUAK

Prozesu partizipatiboaren lehen faseak helburu nagusitzat izan du zehaztea Redin eta Cruzatarren 
jauregia, gizarte- eta kultura-zentro komunitario gisa, zertarako erabiliko den.

3. B.  PROZESUAREN AURKEZPENA

2016ko maiatzaren 20an, Iruñeko Udalak eta prozesuaren Talde eragileak aurkeztu zuten Re-
din eta Cruzatarren jauregian herritarrek kudeatutako gizarte- eta kultura-gune komunitario bat 
garatzeko prozesu partizipatiboa. Aipatu zuten prozesuan parte hartzeko aukera izanen zutela 
gizarte- eta herri-kolektiboek, Udaleko teknikariek, tokiko eragile ekonomikoek eta parte hartu 
nahi duten lagun guztiek. 

Talde eragile batek eta Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizartea Ahalduntzeko 
Alorrak diseinatutako prozesuaren xehetasunak prentsaurrekoan aurkeztu zituzten Herritarren 
Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizartea Ahalduntzeko zinegotzi ordezkari Alberto Labargak, 
Alorreko zuzendari Axel Morenok, AZ Ekimeneko Leticia Molinak eta Baterako Silvia Etxandik.

3. C. PROZESUAREN ABIATZEA

2016ko abenduaren 12an abiatu zen Plazara! prozesua, Iruñeko Udaleko Herritarren Partaidet-
zako, Berdintasuneko eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko zinegotzi ordezkari Alberto Labargak, 
Alorreko zuzendari Axel Morenok, eta Talde eragilearen ordezkari Mila Bojek eta Jon Arrazolak 
Redin eta Cruzatarren jauregian eman zuten prentsaurrekoaren ondoren. 
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Prentsaurreko horretan zehaztu ziren prozesu partizipatiboaren nondik norakoak eta parte 
hartzeko moduak. Zentzu horretan, prozesua definitzeko ezaugarri hauek nabarmendu zituzten: 
tokiko behar eta baliabideetatik abiatutako prozesua izango zela –horrek gizartean eragina maxi-
mizatuko luke–, irekia eta partizipatiboa. Hala, azaldu zen herritar guztiak ordezkatuta egongo 
zirela, elkarteren bateko kide izan zein ez, baita tokiko ekonomia- eta gizarte-ehuna ere. Udaleko 
eta auzoarekin zerikusia zuten erakunde ezberdinetako langileek ere parte hartuko zutela zehaz-
tu zen. Izan ere, auzoaren beharrak eta arkitekturarekin zein espazioen kudeaketarekin zerikusia 
zuten alderdi teknikoak ezagutzen zituzten. 

Emaitzak errealitatearekin bat etortzeko, parte-hartze zabal eta anitza bermatzeko lan egiteko 
asmoa adierazi zen, aintzat hartuta, besteak beste, adina, sexua edota jatorria. Hala, zentroaren 
garapena sustatuko zuten ildo estrategikoak, lehentasunak eta ekintzak definitu eta adostuko 
ziren. Helburu horretaz gain, prozesuak berak herritarren dinamizazio- eta aktibazio-tresna izan 
nahi zuen.

Bost lan-esparru izango zituen prozesuak: herritar zein kolektibo guztiei irekitako herritar-gu-
neak; inplikazio handieneko boluntario zein teknikariez osatutako talde eragilea; jarraipen-taldea, 
ordezkari politiko, teknikari eta herritarrekin; aholkularitza-taldea, adituekin; eta gaien araberako 
lan-batzordeak.

Era berean, Talde eragilearen izaera azaldu zen; hain zuzen, edonori irekitako partaidetza gunea, 
auzotarrek osatua, boluntarioki prozesua dinamizatuko zutenak, udal-teknikariekin batera. Ze-
haztutakoaren arabera, kide horiek Plazara! prozesuko alderik aktiboena izango ziren, eta bete 
beharreko zereginen artean –eta jadanik betetakoak– zeuden prozesu partizipatiboaren diseinua 
eta garapena, hedapena, bilera eta lan-batzordeen antolaketa, eta hartutako erabakien betet-
ze-mailaren jarraipena.

Bukatzeko, gunea zehazteko oinarrizko printzipioak aurkeztu ziren, zeinak, gerora, erabiliko baitira 
erabileren inguruan jasotako proposamenak kudeatzeko. Hain zuzen, honako hauek dira printzi-
pio horiek: funtzionaltasuna, erabilera praktikoa eta herritarren beharrei egokitua izatea; balioa-
niztasuna, erabilera anitzeko gunea izatea; irisgarritasuna, oztopo arkitektonikoak kentzea ber-
matzea herritar guztiek erabili ahal izan dezaten eraikina; eta jasangarritasuna, aztarna ekologiko 
minimoa duen eraikina sustatze aldera, energia, ura, eta abarren kontsumoa gutxitzen eta CO2 
isurketak txikiagotzen laguntzen duten sistemen bidez.

3.D. PARTE HARTZEKO BIDEAK ETA MEKANISMOAK

Plazara! prozesu partizipatiboak parte hartzeko hainbat bide izan ditu, zenbait mailatan. Alde 
batetik, herritarren ekarpenak bilatu dira, gunearen balizko erabileren inguruko ikuspuntu zabal 
eta orokor batetik abiatuta. Modu berean, proposamen landuago eta zehatzagoak egiteko bideak 
ireki zaizkie herritar guztiei. Eta beste aldetik, lurraldeari dagokionez –Alde Zaharra eta hiria oso-
tasunean– begirada jantziago bat bilatu da gabeziez (beharrak), hautemateez (potentzialtasunak) 
eta proiekzioaz bezainbatean. 
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Parte hartzeko honako mekanismo eta bide hauek ireki dira:

POSTONTZIAK
6 postontzi paratu ziren Alde Zaharreko zenbait leku estrategikotan (Redin eta 
Cruzatarren jauregia, Osasun-zentroa, Kondestable Civivoxa, Auzoenea komuni-
tate-zentroa, eta merkatuan –bana sarrera bakoitzean–). Halaber, talde eragileak 
Alde Zaharreko postontzietan triptikoak banatu zituen, zeinetan jasota zeuden 
proposamenen postontzietan botatzekoak ziren formularioak.

WEBGUNEA
www.plazara.net webgunearen bidez aukera egon da gune komunitarioa ze-
haztu eta erabileren inguruko proposamenak egiteko, triptikoetako formatuari 
jarraiki. Era berean, webguneko blogean prozesu partizipatiboaren inguruan 
egiten ziren jardueren berri eman da. 

REDIN ETA CRUZAT IBILTARIA
Abenduaren 15ean, prozesuaren lehen fasea hasi zen aste berean, Redin eta 
Cruzat ibiltaria izeneko lehen kale-dinamika egin zen, non 20 boluntario baino 
gehiago Alde Zaharreko kaleetan ibili baitziren Redin eta Cruzatarren jauregiaren 
forma zuen orga batekin, oinezkoen  parte-hartzea helburu. Dinamika horretan, 
orgaren aurrean gelditzen ziren lagunak animatzen ziren prozesuan haien ekar-
penak egin zitzaten, apustuen bidez, pilotako artekarien antzera. 

20 boluntario baino gehiago atera ziren kalera Redin eta Cruzat ibiltariarekin, eta 
220 lagunen ekarpenak jaso zituzten.

BISITA GIDATUAK JAUREGIRA
Prozesuaren lehen fasean 10 bisita gidatu egin ziren –45 minutu ingurukoak–, 
zeinetan aktore batek Redin eta Cruzatarren familiako pertsonaiarik polemikoe-
netako baten parodia egiten baitzuen, hain zuzen, Tiburcio Redin eta Cruzatena. 
Bisita gidatu horietan, gunea ezagutzera emateaz gain –barruan egindako ibilbi-
deen bidez–, bisitariek prozesuari ekarpenak egiteko aukera zuten, bisitan zehar 
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zeuden paneletako galderei post-iten bidez erantzunda. Galdera horiek honako 
hauen ingurukoak ziren: eraikinaren alderdi arkitektonikoak, etorkizuneko zentro 
komunitarioaren erabilerak eta jarduerak, eta zentroaren printzipio filosofikoak

HAURRENDAKO DINAMIKA
Urtarrilaren 13an, haurrendako dinamika bat egin zen, xede zuena txikienen 
ikuspuntua txertatzea prozesuan, horrela haurren ikuspegiak ere tokia izan 
dezan prozesu partizipatiboan. Hala, parte hartu zuten haurrek –Tiburcioren 
eta Aldezar elkarteko teknikarien laguntzarekin– jauregiaren espazioa irudikatu 
zuten, eta irudimena askatu eta ekarpenak egin zituzten zentro komunitarioa 
izango den horretan egotea nahiko luketen ororen inguruan. 

DESIOEN ESEKITOKIA
Urtarrilaren 21ean, eta prozesu partizipatiboaren lehen faseari amaiera ema-
teko, talde eragileko kideek Desioen esekitokiak izenekoak paratu zituzten Alde 
Zaharreko hainbat tokitan: Gazteluko plaza, Errekoleten plaza, Redin eta Cruza-
tarren jauregia eta Merkatua. Bertan, arropa zintzilikatzeko esekitokien antze-
koak jarri ziren, eta oinezkoak animatzen ziren zentro komunitariorako zituzten 
erabilera-proposamenak –arropa itxurarekin– zintzilikatu zitzaten. 
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LANTEGI PARTIZIPATIBOAK
Prozesu partizipatiboaren lehen fase honetan, zenbait lantegi partizipatibo egin 
dira, prozesuari begirada jantziagoa emateko asmoz, hau da, zentroaren era-
bilerek zein beharri erantzun eta horien inguruko berariazko aukerak bilatze 
aldera, baita halako ekimen batek izan beharko lituzkeen kontu teoriko-filosofi-
koen ingurukoak ere. Horrela, hiriko hainbat kolektibo eta elkartetako lagunekin 
kontaktatu zen, sektoreka, eta zortzi lantegi partizipatibo egin ziren: gizarte- eta 
kultura-kolektiboekin (2 saio), kulturako profesionalekin (saio bat), adinekoekin 
(saio bat), gazteekin (bi saio), emakumeekin (saio bat) eta prozesuaren Talde 
eragilearekin (saio bat).

Lantegi partizipatibo horietan –dinamika partizipatiboen bidez– zentroaren era-
bileren inguruko proposamen zehatzak jaso ziren, hausnarketa kolektiboa egin 
zen, zeinetan eztabaidatu egin zen zentroak oinarrian izan behar zituen printzi-
pio, balio eta filosofiaren inguruan. 

ELKARRIZKETAK
Prozesu partizipatiboaren lehen fase honen inguruko kontuei buruzko gogoeta 
lasaiago eta landuagoa bilatze aldera, talde eragileak proposatuta, elkarrizketa 
bana egin zaie hogeita hamar informatzaile giltzarriri, prozesuan lantzen diren 
kontuen aparteko ezagutza baitute. 

Elkarrizketa erdiegituratuak izan dira, eta teknikariak, herritarrak eta politikariak 
hartu dira kontuan, xedea baitzen zehaztea Redin eta Cruzatarren jauregia, 
gizarte- eta kultura-zentro komunitario gisa, zertarako erabiliko den. 

Topaketetan lurraldearen eta komunitatearen analisia egin da, baita eraikinare-
na ere, hartara beharrak, aukerak eta mugak eta potentzialtasunak identifikatu 
eta zentroaren gune eta edukien inguruko proposamenak jasotzeko. Gune ho-
rrekiko inplikazioaren inguruan ere galdetu da, eta zenbait ohar interesgarri eta 
iradokizun jaso dira. 
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3. E. GARAPENA ETA EMAITZAK 

POSTONTZIAK
Guztira, 183 proposamen jaso dira Alde Zaharreko zenbait leku estrategikotan (Redin eta Cruza-
tarren jauregia, Osasun-zentroa, Kondestable Civivoxa, Auzoenea komunitate-zentroa, eta merka-
tuan –bana sarrera bakoitzean–) paratutako postontzietan.

WEBGUNEA
59 proposamen jaso dira prozesurako sortutako webgunean. 

REDIN ETA CRUZAT IBILTARIA
215 proposamen jaso ziren Redin eta Cruzat ibiltaria kale-dinamikan, non hamarnaka lagunek 
parte hartu baitzuten.

BISITA GIDATUAK JAUREGIRA
Bisita gidatuak abenduaren 17, 21 eta 29an, eta urtarrilaren 14 eta 19an egin dira, egun bakoitzean 
bina bisita egin direlarik. Hortaz, guztira, 10 bisita gidatu egin dira, eta batez beste 25 lagunetik gora 
bertaratu dira bisita bakoitzean. Hau da, 250 lagun baino gehiagok izan dute aukera jauregia
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bisitatu eta proposamenak han bertan uzteko. Datu horiez gain, gehitu behar da Talde eragileak 
maiatzaren 26an antolatu zuen bisita gidatura 100 lagun baino gehiago joan zirela; beraz, guztira, 
350etik gora lagunek izan dute aukera jauregi historikoa bertatik bertara ezagutzeko.
Proposamen kopuruei dagokienez, parte hartzeko jarritako paneletan 600 proposamen jaso dira 
post-iten bidez, zeinetan askotan proposamen bat baino gehiago jasotzen baitziren.

HAURRENDAKO DINAMIKA
Guztira, 44 proposamen jaso ziren txikienekin egindako haur-dinamikan, non hainbat adinetako 
hogeita hamar haur inguruk parte hartu baitzuten.

DESIOEN ESEKITOKIA
Desioen esekitokia izenekoan 146 proposamen jaso ziren.

LANTEGI PARTIZIPATIBOAK
Lantegi partizipatiboetan, guztira, 603 proposamen jaso ziren, honela banakaturik:

3.F. GESTIÓN DE LAS PROPUESTAS

Una vez recabadas las propuestas de todas las vías y mecanismos de participación, el Grupo 
motor y sus comisiones han trabajado para poder traducir esas propuestas en un plan de necesi-
dades para la reforma del Palacio Redn y Cruzat. 

Este proceso se ha realizado de una forma lógica y natural, en el cual el principal objetivo es que 
todas la propuestas que superen el proceso tengan cabida en el futuro centro comunitario. Esto 
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Halaber, lantegi partizipatibo horietan mahai gainean jarri ziren zentroaren proiektua egitean kon-
tuan hartu beharreko printzipioak, balioak eta filosofia.

ELKARRIZKETAK
164 proposamen zehatz jaso ziren 30 informatzaile giltzarriei egindako elkarrizketa erdiegitura-
tuetan, gune komunitarioak izan beharko lituzkeen erabileren inguruan. Era berean, zentroaren 
balioez, printzipioez eta filosofiaz bezainbatean, zentroaren proiektua egitean kontuan hartuko 
diren hainbat ikuspuntu ere jaso ziren.

3.F. PROPOSAMENEN KUDEAKETA

Behin jasota parte hartzeko bide eta mekanismo guztietan bildutako proposamenak, Talde eragi-
leak eta haren batzordeek lan egin dute proposamen horiek Redin eta Cruzat jauregia berritzeko 
beharren inguruko plan batean egikaritze aldera. 

Prozesu hori modu logiko eta naturalean egin da, eta helburu nagusia izan da prozesuan aurrera 
egiten duten proposamen guztiek tokia izan dezatela etorkizuneko zentro komunitario horretan. 
Horrek ez du esan nahi proposamen horiek zentroa abiatu aurretik garatuko direnik, izan ere, 
inplikatutako herritarrek gauzatu eta abiatuko dituzte horiek. Hala, behin proposamenak kudea-
tuta, gunea egokituko da, proposamen horiek garatu ahal izateko behar diren kontu tekniko eta 
arkitektonikoak izan ditzaten. 

A. FASEAK

1. Proposamenak jaso eta datu-base batean txertatzea
Parte hartzeko bide eta mekanismoetako proposamenak jaso eta datu-base batean trans-
kribatu ziren.
2. Gizartearen galbahea: errespetua eta inklusibitatea
Errespetu eta inklusibitate irizpideak oinarri hartuta, lehen galbahe bat aplikatu zen, eta 
baztertu egin zen bi premisa horiek betetzen ez zituen proposamen oro.
3. Proposamenak biltzea kategoria eta azpikategorien arabera
Proposamenak 5 kategoria orokorretan bildu ziren: kultura, gizartea, artea, arkitektura eta 
proiektuak. Kategoria orokor horien barruan, proposamenak zenbait azpikategoriatan mult-
zokatu ziren berriro, halako moldez non proposamenak modu ordenatu eta errazagoan 
txertatu zitezkeen gunearen erabileren zerrenda batean.
Zentroaren kudeaketarekin lotutako proposamenak prozesu partizipatiboaren bigarren 
fasera pasa ziren, baita kolektiboek proposatutako proiektuak ere.
4. Erabileren zerrenda
Behin proposamenak multzokatuta, gunearen erabileren inguruko zerrenda bat egin zen, 
horrela gunea antolatu eta proposamenetara egokitu ahal izateko.
5. Galbahe tekniko eta arkitektonikoa
Lehenengo eta behin, lantalde tekniko eta arkitektonikoak egingarriak ez ziren proposame-
nak baztertu zituen –kontuan hartuta eraikinaren ezaugarri tekniko eta historikoak–. Biga-
rrenik, balioaniztasun, irisgarritasun, funtzionaltasun eta jasangarritasun printzipioak aplika-
tu ziren, eta hurrengo fasera pasatzeko lau irizpide horiek guztiak bete behar ziren.
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6. Beharren programa 
Prozesuari esker, beharren inguruko programa bat osatu da, lantalde arkitektonikoak 
baliatuko duena jauregia berritzeko lanen proiektua garatzeko, halako moduz non prozesu 
partizipatiboan aurrera egin duten proposamenak gauzatu ahalko diren.

[Joan 18, 19, 20 orrira]

B. IRIZPIDEAK

ERRESPETUA: besteen eskubideen kontra ez egitea; gainerako pertsonak aintzat hartu eta 
begirunez, arretaz eta adeitasunez tratatzea.

INKLUSIBITATEA: pertsona guztien gizarteratzea bilatzea, bakoitzak bere talentuarekin 
lagundu eta, aldi berean, gizarteak eman ditzakeen onurak ere jaso ditzan.

IRIZPIDE TEKNIKOA: proposamenen bideragarritasuna, eraikinaren ezaugarri tekniko eta 
arkitektonikoen arabera.

BALIOANIZTASUNA: beste funtzio batzuk ahalbidetzea edo hainbat funtzio bete ahal iza-
tea.
IRISGARRITASUNA: guztiek erabili, bisitatu edo sartu ahal izatea, gaitasun tekniko, kognitibo 
edo fisikoa edozein delarik ere.

FUNTZIONALTASUNA: diseinatuta eta antolatuta egotea kontuan hartuta erabiltzeko erra-
za, erabilgarria eta erosoa izan dadila.

JASANGARRITASUNA: denbora luzez mantendu ahal izatea, baliabideak agortu gabe edo 
ingurumenari kalte larririk eragin gabe.

3.G. EMAITZAK

PLANOAK
[Joan 21 orrira]

FILOSOFIA ETA PRINTZIPIOAK

Prozesu partizipatiboaren lehen fase honetan –lehen aipatu bezala–, parte hartzeko hainbat me-
kanismo ere erabili dira proposamenak jasotzeko etorkizuneko zentro komunitarioaren filosofia, 
balio eta printzipioak zehazte aldera. Horiek aztertuta, modu laburrean esan dezakegu –kontu 
hauek prozesuaren bigarren fasean landuko badira ere– ildo orokorrak honako hauek direla:



16 1. FASEA

KULTUR INTEGRAZIOA
Iruñeko kultura-aniztasuna bateratzea eta kultura ezberdinen arteko ikasketa- eta truke-harre-
manak ezartzea, bakoitzaren berezitasun kulturala sustatze aldera.

SOZIALA, SOLIDARIOA
Elkartasun- eta lankidetza-balioak sustatzea, gizarte-ehuna finkatzea, lankidetza bultzatuta, ba-
tez ere gizarte-egoera ahulean dauden pertsonekin lan egiten duten lagun eta erakundeekin. 
Gizartearen aldaketan eta balio solidarioen inguruko hausnarketan interesa duten herritarren-
dako edukiak.

INGURUMENA, EKOLOGIA, JASANGARRITASUNA
Kontsumo-eredu berria sortzea, non kontsumo- eta ekoizpen-eredu ez jasangarriak baztertuko 
diren, eta sustatuko dituena kontsumo ekologikoa, gertuko produktuak, bidezko merkataritza, 
produktu naturalak, eta hiri-baratzeak sortzea, baita ezagutzak trukatzeko sareak ere. Eraiki-
naren jasangarritasuna sustatzea, hainbat baliabideren –energia, ura eta abarren– kontsumoa 
murriztuko duten sistemen bidez, eta, aldi berean, CO2 isurketak txikiagotzea. Irisgarritasuna, 
oztopo arkitektonikoak kentzea bermatuta, herritar guztiek erabili ahal izan dezaten eraikina.

KULTURA IREKIA ETA SORMENA
Sormenari eta diziplina anitzeko trukeari begirako gune irekia sortzea, non elkarrekin
biziko diren kudeatzaileak, ekoizleak, zabaltzaileak, banatzaile eta dinamizatzaile kulturalak, 
egileak, sortzaileak, norbanakoen ekimenak eta kultur elkarteak. Tokiko kultura sustatzea 
arte-jardueren, lantegien, ikastaroen, erakusketen eta ekitaldien bidez, eta tokiko sortzaile eta 
artistendako plataforma gisa baliatzea.

EKONOMIA SOZIALA
Hiriarendako eta auzoarendako interkonexio-mintegia izan dadila, elkarri laguntzekoa, eta au-
zoan –lehendabizi– nahiz hirian zuzenean eragina duten gizarte-ekintzailetza zein esparru eko-
nomikoko proiektuetarako aproposa. Ekonomia sozial eta solidarioari dagozkion printzipioak, 
trukean eta oparietan oinarrituta, betiere norbanakoen etekina alde batera utziko delarik.

BELAUNALDIARTEKOA
Belaunaldiartekoa, inklusiboa. Adinaren muga ikusezinak ezabatu eta sendotuko dituena 
belaunaldien eta belaunaldiarteko elkarteen arteko elkartasuna, betiere aintzat hartuta adine-
koen eta gazteenen beharrak eta belaunaldien arteko elkartasun-harremanak bultzatuta.

EUSKARAREN NORMALIZAZIOA
Zentro elebiduna.

BERRITZAILEA, LABORATEGIA
Proiektu ezberdinak, berriak, zentroa auzoarendako eta hiriarendako erreferentziazko gune 
bihurtuko dutenak. Ideiak eta ekimenak sortuko dituena. Ikerlanerako, sorkuntzarako eta ekoi-
zpen artistikorako laborategia, plataforma aproposa ikaskuntza kolektiborako eta gizarte-berri-
kuntzarako.
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EKITATEA, GARDENTASUNA, HORIZONTALTASUNA
Herritarren parte-hartze zuzena erabakiak hartzeko prozesuetan, batzar, lan-batzorde, bo-
luntario eta abarren bidez. Gardentasuna eta kudeaketa gardena. Erabakitzeko eta adosteko 
prozesu guztiak publikoak eta irekiak izatea, aldian-aldian komunitateari itzuliko zaizkionak 
batzorde edo batzarretan.

SARE IREKIA
Herritarrek kudeatzeko guneak, balioa gehitzen dutenak, hiria eraikitzen laguntzeko, herri-
tarren partaidetzari eta gizartearen ahalduntzeari irekitako kudeaketa-ereduen bidez. Elkar-
te-mugimendua sustatzea.

GENEROA
Emakumearen ahalduntzea eta zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonen gaitasunak sustat-
zea eraldaketa lortze aldera, eta horrela horiek beste batzuen menpe egoteari utzi eta haien 
historia propioaren protagonista izan daitezen. Genero-identitate guztien arteko elkarbizitza.
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