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Gunearen kudeaketa: 

 

 

EMAITZA ETA IDEIA GAKOEN 
DOKUMENTUA 
 

Dokumentu hau sortzeko 2017ko ekainaren 15ean, 22an eta 29an 
Iruñeko Kondestablearen jauregian izandako lantegien inguruko 
analisia baliatu da. 

1. bertsioa. 2017ko uztailaren 13a 

 

Kolektiboki eztabaidatzea elkar hartuta pentsatzea da  
hainbat kontu eta aukeraren gainean; zertarako eta, analisia egin ostean, 

horien gaineko erabaki baterakoa hartzeko. 
 

 

Dokumentu honek biltzen ditu PLAZARA! egitasmoaren kudeaketaren harira 2017ko 
ekainaren 15ean, 22an eta 29an proiektuaren parte diren lagunekin egindako 
lantegietako emaitzak eta ideiak gakoak. 
 
Lanerako dokumentu bat da, eta lagungarri izan nahi du aurrera egiten jarraitzeko 
kudeaketa-eredua zehaztu eta abiatzerakoan –lehenengo hastapen-fase batean, 
behinik behin–. 

 

EZTABAIDARAKO ETA SORKUNTZA
KOLEKTIBORAKO FASEA
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EDUKIEN ESKEMA 
 
Dokumentu hau honako eskema honi lotzen zaio: 

Atal horien xehetasunak ematen dira jarraian, puntuz puntu. 

 

 

 
 

• Parte-hartzaileak: talde ireki bat. 

• Esparrua eta xedea: zentroaren kudeaketa. 

• Metodoa: 3 lantegi  

• Emaitzak eta ideia gakoak: 
- Plazara!: zer izan nahi dugu eta zein balio aintzat hartuta 
- Zentroaren kudeaketa-eredu propio baterantz 

- Antolaketa eta eginkizunak 
- Finantzaketa 
- Programazioa 
- Harremanak lurraldearekiko 
- Harremanak erakundeekiko 

• Hurrengo urratsak 

• Esker ona, ebaluazioa eta amaiera. 
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PARTE-HARTZAILEAK: TALDE IREKI BAT 
 
Guztira, 80 bat lagun zenbatu ditugu 3 lantegietan, hots, 26 lagun, batez beste, 
lantegi bakoitzeko. 
 
Hona, xehe-mehe, lantegietan parte hartu duten lagunen zerrenda: 
 

 1. lantegia 2. lantegia 3. lantegia 
Alberto    
Amaia    
Amaia    
Ángel    
Ángel    
Arantxa    
Beto    
Borja    
Caridad    
Dani    
Emmanuel    
Fernando    
Fredi    
Iñaki    
Iñigo    
Jon    
Juanjo    
Julián    
Julya    
Laura    
Leti    
Lore    
Manuel    
Maria    
Maria    
María Jesús    
Marian    
Mikel    
Mila    
Nerea    
Nor    
Odei    
Paula    
Patxi    
Peio    
Pepe    
Santiago    
Silvia    
Teo    
Toni    
Txatxo    
Txetxu    
Txutxin    
Xabier    
Xabier    
Xexu    
GUZTIRA 34 lagun 23 lagun 23 lagun 
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Parte-hartzaile guztiek bere izenean hartu dute parte, nahiz eta horietako asko 
alde zaharreko eta hiriko beste talde –PLAZARA!ren talde eragilea barne– eta 
kolektiboetako kide izan. 
 
Elkar hartuta lantalde ireki bat osatu dute, harrera egin diete saioetara lehenengo 
aldiz etorri diren lagunei, eta bidelagun izan dituzte Zorione Aierbe eta Iciar 
Montejo, Prometeako dinamizazio-taldeko kideak. 

GUZTIOI, ESKER MILA!  

ESKERRIK ASKO PLAZARA!ri BALIOA EMATEAGATIK ETA IDEIAK, GOGOETAK ETA 
PROPOSAMENAK PLAZARATZEAGATIK!  

PLAZERA IZAN DA! 
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ESPARRUA ETA XEDEA: ZENTROAREN 
KUDEAKETA 
 
1. fasearen ostean, non Redin eta Cruzatarren jauregiko gizarte eta kultur zentro 
komunitarioaren erabilerak zehaztu baitziren, maiatzaren 11n hasi zen bigarren 
fasea, eta urriaren 15era bitarte iraungo du.  
 
Bigarren fasearen muina da gizarte eta kultur zentro komunitarioaren kudeaketari 
buruz hausnartzea. Eta horretarako, egitekoak 3 urratsetan banatu dira:  

• Prestakuntza: proiekzioak eta lan-jardunaldiak. 

• Eztabaida: aipatutako 3 lan-saioak. 

• Ereduaren gaineko erabakia, irailean. Puntu honetan, aipatu behar da 
balitekeela urrats honetan aldaketak egotea, kudeaketa ereduaren probaldia 
eta hastapen-fasea abiaraztearen ondorioz.  

 

 
Adierazi bezala, dokumentu honen jomuga da eztabaida-fasean izandako 3 lan-
saioetako ondorioak biltzea. 
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METODOA: 3 LANTEGIAK 
 
Honako hauek izan dira hiru lan-saioetako planteamendua eta edukiak: 

 

 

 

 
Hain zuzen ere, hauek dira PLAZARA!ren talde eragileak aurretiaz identifikatutako 
zenbait alderdi, kudeaketaren ingurukoak, hausnarketa kolektiboa gidatu eta 
egituratu dutenak. 

 
Hartara, horiek guztiak landu ditugu 3 lan-saioetan, betiere arreta jarriz hala 
edukian nola taldearen harremanetan eta lan egiteko moduetan. 

 

1 2 3 

Hastapen-lantegia, 
helburu hauekin: 
- Parte-hartzaileek gaiaren 
inguruan duten 
abiapuntuaren berri 
izatea. 
- Kudeaketa-eredurako 
berebiziko garrantzia 
duten alderdiak 
atzematea  

Garapen-lantegia, 
bertan, elkarrekin 
zehazteko: 
- PLAZARA! zer bilakatzea 
nahi dugun eta haren 
balioak. 
- Kudeaketaren zenbait 
alderdi  

Garapen-lantegia, 
bertan, elkarrekin 
zehazteko: 
- Kudeaketaren zenbait 
alderdi 
 
Eta eztabaida-fasearen 
ebaluazioa eta 
amaiera  

• Antolaketa eta eginkizunak. 
• Finantzaketa. 
• Programazioa. 
• Harremanak lurraldearekiko. 

• Harremanak erakundeekiko. 
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TALDE-LANAREN EMAITZAK ETA IDEIA 
GAKOAK 
 

• PLAZARA! ZER IZAN NAHI DUGU ETA ZEIN BALIO 
AINTZAT HARTUTA 

 

PLAZARA!ren PARTE GAREN ALDETIK, HAU GUZTIA IZAN 

• Auzotarrek eta herritarrek kudeatutako gizarte eta kultur zentro 
komunitarioa, atsegina eta guztiondako erakargarria. 

• 2.0 zentroa, autogestionatua eta autonomoa. Ziklo berria. 

• Herritarren –lagun eta kolektiboen– sorkuntza eta adierazpenerako gune 
komuna, dinamikoa, erreferentziazkoa eta berritzailea, partizipatiboa eta 
komunitarioa. 

• Gune bat non ametsak eta ekimenak mamitu, baloratu eta indartu, gune bat 
non ikasi, irakatsi eta elkar hartuta proiektuak sortu. Gune bat non 
partekatu hala ezagutzak nola trebetasunak. 

• Gune bat gure ingurunea, auzoa, hiria eraldatzeko. Gizarte-aldaketarako 
eragilea. 

• Irekia, plurala, anitza, herrikoia, belaunaldiartekoa... Gune bat non aintzat 
hartuko baitira sentsibilitate eta kultura guzti-guztiak. 

• Auzoaren gune bat, eta hiriaren gune bat. 

• Balioak dituen gune bat. 
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NAHI DUGU: 
 

ZEIN BALIO IZANGO DITU: 

 
Gidari lanetan aritu den lantaldeak egindako ohar baten harira, aipatzekoa da 
parte-hartzaileek arin egin zutela ariketa hau, eta adostasun-maila altua egon 
zela, berehala bat eginik. Erraza izan da. 

• Gune partizipatiboa: horizontala, entzuten duena, partekatua, ondasun 
komuna. 

• Herritarren kudeaketari dagokionez: autogestionatua, konpromisoduna, 
gizartea ahalduntzen duena. 

• Ikuspegi soziala izango du, eraldatzailea eta solidarioa: gizartearen arazoei 
helduko die. 

• Kulturari dagokionez: kultura soziala eta diziplina anitzekoa. 
• Hainbat belaunaldiren artekoa: adin guztietako jendea aintzat hartuko du. 
• Berritzailea: sormen eta irudimen handikoa, originala, ausarta, 

esperimentala, ideia eta proiektuen laborategia. 
• Auzoaren eta hiriaren topagunea. 
• Euskalduna, euskaltzalea. 
• Feminista eta berdintasunaren aldekoa. 
• Dibertsitatea errespetatzen duena: mestizoa, kultura eta gizarteari 

dagokienez. 
• Abegikorra, irekia, integratzailea eta inklusiboa. 
• Hezigarria. 
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• ZENTROAREN KUDEAKETA-EREDU PROPIO 
BATERANTZ 
 
 

ANTOLAKETA ETA EGINKIZUNAK  
Parte-hartzaileek bultzatutako solasaldi eta gogoetaren emaitzak dira hauek: 

 

EMAITZAK: 
IRIZPIDEAK: 
• Banakoen eta kolektiboen parte-hartzea sustatu eta erraztu behar du. 
• Ereduaren egiturak horizontala izan behar du, eta bete beharreko gutxieneko 

konpromisoak izan. 
• Konfiantza da oinarria, hartara autonomiari bide emanen zaio antolaketa-

esparruan. 
• Ereduak malgua izan behar du, behin abiarazita berrikusi eta doitzen ahalko dena, 

eraginkorra eta praktikoa. 
• Sormenezko eta kudeaketako eginkizunek maila berean egon behar dute. 
 
ANTOLAKETA-EREDU POSIBLEA 
• BATZARRA edo PLAZA da espazio nagusia, informaziorako, hausnarketarako 

eta behin ados jarrita erabakiak hartzeko.  
- ZEHAZTUTAKO EGINKIZUNAK: 

- Proiektuaren gaineko informazioa ematea eta balorazioa egitea, bai 
egoeraren ingurukoa bai PLAZARA!ren balioekin duen koherentziaren 
gainekoa. 

- Esparruak zedarritzea. 
- Proiektuak jasotzea eta baloratzea, betiere PLAZARA!ren balio eta 

irizpideekin bat. 
- JARDUTEKO MODUAK: 

- Hizketaldia, gogoeta, sormen kolektiboa eta ados jartzea sustatzen 
ditu. 

- Antolaketa ona du, eta parte-hartzea eta dinamismoa bultzatzen ditu. 
- Berritzailea da eta ez die men egiten betiko ereduei. 
- Batzarra bildu egiten da proiektuak hala eskatzen duenean, betiere 

urteko bilera-kopuru jakin bat ezarri behar delarik (2, adibidez). 

• LANTALDEAK edo KALEAK gaikako lan-eremu irekiak dira, interesa agertzen 
duen orok parte har dezan. Bertan hausnartu, proposatu eta jarduketa zehatzak 
egiten dira, eta horretarako, bilera edo biltzar txikiak egiten dituzte –haiek 
beraiek antolatuta–. 

 



 

Plazara! Gunearen kudeaketa_Eztabaidarako eta sorkuntza kolektiborako fasearen emaitzak     10. or. 

 
 

 
 

- LANTALDE FINKOAK egongo dira kudeaketa-ereduan, parte hartzea 
irekia izango da, eta aldi berean pertsonen txandaketa egongo da, aldi 
jakin baten ostean. Honako gai hauek jorratzen dituzten taldeak egon behar 
dira, gutxienez:  harrera, ekonomia, komunikazioa, programazioa, 
lurraldearekiko harremanak, erakundeekiko harremanak eta PLAZARA!ren 
kudeaketa. 

- LANTALDEAK PROIEKTU JAKINETARAKO, hasiera eta amaieradunak. 

• LABORATEGIAren egitekoa da sormena eta berrikuntza txertatzea 
PLAZARA!n, bereziki jarduteko eta komunikatzeko moduetan. Unean-unean 
egoki jotzen den osaera izan dezake: topagune iraunkor samarra, aldikako 
jardunaldiak... 

• BESTE GOGOETA BATZUK 
- PLAZARA! zentro gisa abiarazteko, ez da beharrezkotzat jo esklusiboki bertan 

arituko den pertsonarik izatea. Denbora joan ahala eta proiektuaren 
ibilbidearekin bat zehaztuko da beharrezkoa den edo ez. 

- Funtzionamendu-eredua abiarazteko BETA fase bat planteatzen da; 
hartara, praktikaren poderioz ikasi eta hobetzeko.  

- Onuragarria litzateke teknologia baliatzea gunearen kudeaketa eta 
funtzionamendua errazteko. Esate baterako, aretoen erabilera kudeatzeko. 

- Udalak baimendu egin behar du herritarrek kudeatutako erakin publiko 
baterako sarbidea, eta horretarako ezinbestekoa da ERABILERA-
ERREGELAMENDU bat egitea eta onestea. Aukera hau eraikina herritarren 
kudeaketarako lagatzea baino bideragarriagoa eta errazagoa da. 
Erregelamendu hori idaztea herritarren kolektiboari dagokio, eta Udalak onetsi 
behar du. 
Udalaren asmoa da eraikin publikoak kudeatzeko halako formula motak 
“ezartzea” herritarren partaidetzako erregelamenduan. 
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FINANTZAKETA: 
PARTE-HARTZAILEEN HIZKETALDI ETA HAUSNARKETAREN EMAITZAK:  
IRIZPIDEAK: 
• Eraikin publikoa den aldetik, Udalak bere gain hartuko ditu Redin eta Cruzatarren 

jauregiaren mantentze- eta zaintze-kostuak, bai eta ematen den zerbitzu batek 
berezko dituen funtzionamendu-gastuak, hala nola elektrizitatea, ura, 
berokuntza, igogailua eta garbiketa, betiere aintzat hartuta erabiltzaileek gunea 
garbi utzi behar dutela erabiltzen dutenean. Antzeko beste esperientzia batzuk 
ikusita, funtzionamendu gastu horiek guztizko gastuen % 30 izan ohi dira. 

• Funtzionamenduan autonomia eduki beharko du. 
• Epe luzean, % 100ean autofinantzatutako eredu batera egin beharko du. 
• Diru-laguntzetarako politikari dagokionez, ez dira gunearen izenean eskatuko, 

nahiz eta bertan parte hartzen duten taldeek erabakitzen ahal duten eskatzea. 
• Gunea abiarazi eta finkatzeko bi urteko epea ezarriko da, eta lanari ekingo zaio 

etorkizunera begira nahi den hori lortze aldera. 
 
FINANTZAKETA-EREDU POSIBLEA, EPE LABUR ETA ERTAINEAN: 
• Lehenengo eta behin, EKONOMIAKO LANTALDEAK EDO KALEAK EKONOMIA-

PLANA egin beharko du, eta horrek behar den diru-kopuruaren estimazioa 
eta finantzaketa-moduak hartu beharko ditu barne.  

• FINANTZAKETA-MODUAK: 
- Saltzeko makina automatikoak paratuko dira atseden-aretoan: diru-baliabideak 

ematen dituzte apurka, itsulapiko batek nola, tantaka. Barra bat paratzeak 
zalantzak sortzen ditu oraingoz, eta barne-gatazkak sortzen ahal ditu. 

- Ekitaldi baten antolakuntza (kontzertua, topaketa...) hasierako finantzaketa-
iturri gisara. Geroago ohiko finantzaketa-iturrien alde –txosnen alde– egiten 
ahalko da. 

- Kuota boluntarioko sistemaren aukera aztertuko da; alabaina, ondo aztertu 
behar da, batzuen eta besteen arteko desberdintasunik ez sortzeko. 
Lantaldeak baztertu egin du gutxieneko kuota bat ezartzea. 

- Crowfunding-a aukera bat da, betiere gogoan izanik hori hedatzeak eta birala 
egiteak lan handia eskatzen duela. 

- Atzekoz aurrerako sarreraren formula baloratuko da: ikuskizun bakoitzean 
ekimenaren helburuak azalduko dira, eta hori amaitzean, ikusleek egoki jotzen 
dutena ordaintzen dute. 
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_PROGRAMAZIOA: 

• GUNEAREN FINANTZAKETA ETA ERABILERA: 
- Ezinbestekoa da baldintzak ezartzea, betiere PLAZARA!ren balioekin bat 

datozenak. Adibidez, inork gunea erabiltzen badu jarduera edo zerbitzu jakin 
baterako, horren truke zerbait egin beharko du (ekarpen bat, zerbitzuren bat 
eman) PLAZARA!ren alde, eta kasuan-kasuan zehaztu beharko da: jarduera ez 
defizitarioen kasuan, diru-kopuru jakin bat ematea; doako zerbitzu bat ematea 
PLAZARA!n; edo LABORATEGIAN parte-hartzea.  

- Espazio handia hartzen duten erabileren kasuan –esate baterako, coworking-a– 
oso garrantzitsua da irizpide batzuk finkatzea espazio hori mugatzeko, 
jarduera horrek ez dezan espazio guztia hartu. 

• FINANTZAKETA-MODUAK: 
- Epe luzean, garrantzitsua da zentro honi dagokion ekonomia-ikuspegia aintzat 

harturik lan egitea. Kooperatibetan nola, gunearen onura bilatu behar da. 
 

 

PARTE-HARTZAILEEN HIZKETALDI ETA HAUSNARKETAREN EMAITZAK:  
IRIZPIDEAK: 
• PLAZARA!ren programazio propioa sortzea, beste norbanako edo kolektiboek 

bultzatutako jarduerekin elkarbizitzan. 
• Jardueren diseinuan eta programazioan, PLAZARA!ren balioak sustatzea eta 

indartzea. Urtero, gai monografiko bat hauta daiteke eta gaikako irizpide gisa 
txertatu programazioan; gizarte-bazterketa izan daiteke, esate baterako, gai bat. 

• Lehentasuna ematea balioa erantsi eta zenbait ikuspuntu (soziala, 
ingurumenekoa...) nahasten dituzten jarduera eta diziplinei (argazkigintza, 
ilustrazioa, antzerkia). 

• Auzoaren eta hiriaren arteko oreka zaintzea eta neurtzea. 
• Lankidetzan aritzea beste zentro komunitario batzuekin, errepikakorrak ez izateko 

edo lehiarik ez izateko. Programazioa sarean egitea. 
• Programazioa denboraz planifikatzea. 

 

ERRONKA: 
• PLAZARA! bizirik egotea lortu nahi dugu, urteko 365 egunetan eta ordu askotan 

zehar, ez bakarrik 19:00etatik 21:00etara. 
 

PROGRAMAZIO-EREDUA: 
• PROGRAMAZIOKO LANTALDEAK EDO KALEAK PLAZARA!ren programazioa 

koordinatu eta landuko du. Gainera, LABORATEGIArekin koordinaturik arituko da 
lanean, programazioa berritzailea dela eta balioa eransten duela bermatzeko. 
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• PROGRAMAZIOAK 2 ildo izango ditu: 
- PLAZARA!ren agenda propioa, zentroak berak programatuta PROGRAMAZIOKO 

LANTALDEA EDO KALEAren bitartez, hartara estilo jakin bat, jarduteko modu 
bat eta ikuspuntu sozial eta kultural bat zehazteko. 
Agenda honek dauden hutsuneak atzeman beharko ditu, betiere beste jarduera 
batzuen lekua hartu gabe, balioa gehitzeko eta pertsonen, auzoaren eta 
hiriaren premiei erantzuteko. Ideiak sortzeko, berariazko topaketak egiten 
ahalko dira, LABORATEGIAren laguntzarekin. 

- Kolektiboek programatutako agenda. Planteatzen da urtean zehar epe batzuk 
zabaltzea taldeek edo pertsonek beren proposamenak aurkez ditzaten aldi 
jakin baterako –hiruhileko baterako, adibidez–. Proposamen horien gainean, 
PLAZARA!k hobekuntzak egin eta ideiak gaineratzen ahalko ditu, betiere 
zentroaren balioak sendotzen laguntze aldera. 

• HIRUHILEKO/URTEKO PROGRAMAZIOA eta UNEAN UNEKO PROGRAMAZIOA 
izango dira, azken hori zentrora iristen diren unean uneko proposamenen 
araberakoa.  

• Eta hori guztiori osatzeko, erakusketa iraunkor bat edo antzeko zerbait egonen da, 
PLAZARA! zer den eta zein baliok definitzen duten erakusteko zentrora hurbiltzen 
den orori. 
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_HARREMANAK LURRALDEAREKIKO: 

PARTE-HARTZAILEEN HIZKETALDI ETA HAUSNARKETAREN EMAITZAK:  
IRIZPIDEAK: 
• Abegikorra eta irekia izan behar du. 
• Kalearekin harremanetan egon behar du, ingurunearen egunerokoarekin, kanpora 

begira. 
• PLAZARA!ren balioek zehaztuko dituzte irekiera-maila eta besteekiko harremanak 

eta loturak. 
• Harreman naturala bilatuko da beste kolektiboekin, auzoko taldeekin eta beste 

zentro komunitario batzuekin, koordinazioa eta lankidetza helburu. 
• PLAZARA!k ematen duen aukera baliatuko da kolaborazioak eta intereseko 

proposamenak sorraraziko dituzten loturak lortzeko (pertsonekin, eragileekin, 
artistekin,...). 

• PLAZARA!ren aldeko indarrak eta konpromisoak kudeatu eta ongi neurtu beharko 
dira. 
 

ERRONKA: 
• Oreka egokia lortzea auzoaren premiak betetzearen eta hiriarendako gune irekia 

izatearen artean. 
 

EREDUA: 
• LURRALDEAREKIKO HARREMANETARAKO LANTALDEAREN EDO KALEAREN 

egitekoak honako hauek izango dira: 
- Harremanak eta lankidetza-hitzarmenak proposatzea, adibidez erretiratuekin 

edo San Frantzisko eskola publikoarekin, zentroa goizetan erabil dezaten 
hezkuntza-jarduerak egiteko, betiere PLAZARA!ren balioekin bat. 

- Beste auzoei ere irekitzea, beste entitateekin harremanetan jartzea eta sarea 
sortzea. 

- Auzoko komunitate-sarean parte hartzea, alde zaharreko jardueren eta 
bizitzaren parte bilakatzeko. 

- Erakundeekiko harremanak lantzea. 
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ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK: 

PARTE-HARTZAILEEN HIZKETALDI ETA HAUSNARKETAREN ONDORIOAK:  
IRIZPIDEAK: 
• Berdintasuneko harremanak bilatuko dira: harreman sanoak, arinak eta gardenak. 

Ondo ulertutako harremanak, dauden desberdintasunak islatzen dituztenak –ez da 
gauza bera eguneko 7,5 orduz aritzea lanean edo lanean boluntario gisa aritzea–. 

• Nork bere egitekoa izan behar du: Udalak, Udala den aldetik; eta herritarrek, 
herritar diren aldetik. 

• Erritmoak desberdinak direla onartu beharko da, eta, hortaz, horiek kudeatu 
beharko dira. 

• Behin zentroa ireki eta trantsizio-epe baten ostean, Udalak apurka-apurka uzten 
joan beharko du. Kogestioa eta autogestioaren artean, autogestiotik gertuago 
kokatzen gara. 
 

ERRONKA: 
• PLAZARA! babestea jendearen inplikazioaren bitartez; jendeak bat egin dezala 

PLAZARA!rekin eta bere balioekin, udal gobernu-taldearen jarrera politikoa 
edozein delarik ere. 

 

EREDUA: 
• ERAKUNDEEKIKO HARREMANETARAKO LANTALDEAK EDO KALEAK –txikia eta 

abegikorra– erakundeekiko harremanak landuko ditu egunez egun, 
Udalarekiko harremanak bereziki.  

• Halaber,ERAIKIN PUBLIKOAREN ERABILERA-ERREGELAMENDUAN 
garrantzitsutzat jotzen da jarraipen-batzordearen osaera ondo zedarrituta 
egotea: zabala izan behar du, eta barne hartu behar ditu gobernu-taldea, 
beste zinegotzi batzuk, Unibertsitatea, beste eragile batzuk eta PLAZARA! 
bera. 
Horrez gain, batzorde horren jomugak ez luke kontrola izan behar, harago jo 
beharko luke, sortu eta eraikitzeko. 
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HURRENGO URRATSAK 
 
Hiru lantegiei amaiera ematean, Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta 
Gizartea Ahalduntzeko zinegotzi ordezkari Alberto Labargak bertaratuei jakinarazi 
zien zein egoeratan den Redin eta Cruzatarren jauregia egokitu eta hobetzeko 
lanen udal-proiektua. 
 
Adierazitakoaren arabera: 
• Uneotan, proiektua kontratazio-fasean da; aurreikuspenen arabera, 2017ko 

azarorako proiektua idatzita egonen da. 
• Ondoren, Udalak lanak lizitatu beharko ditu, eta lan horiek 2018ko otsailean 

hastea aurreikusi da. 6 hilabete iraungo dutela kalkulatu da. 
• Gainera, adierazitakoaren arabera, lanak egin bitarte jauregia ezin izango da 

zabalik egon. 
 
Horiek horrela, bertaratuak haserre azaldu ziren kontratazioan eta epeetan 
izandako atzerapenagatik, eta hura Udalaren planifikazio eskasari egotzi zioten. 
Atzerapen horrek 12 hilabete berandutu dezake PLAZARA! zentro gisa 
funtzionatzen hasteko unea.  
 
Egoera horren aurrean, eta hasierako atsekabearen ondoren, taldeak berak gogoeta 
konstruktiboa eta posibilista bultzatu zuen, eta honako hau proposatu eta 
zinegotziarekin adostu zuten:  

 

EBALUAZIOA, ESKER ONA ETA AMAIERA 

BETA FASEA: 
- BETA FASE bat jarriko da martxan 2017ko irailetik jauregiaren birmoldatze-lanak 

hasi bitarte. 

- Tarte horretan PLAZARA!k funtzionamendu esperimentala abiatuko du, 
beta fasean, proiektua bera indartu eta errotzeko, eta pertsona zein 
kolektibo gehiago gehitzeko asmoz. Horretarako lehenbiziko urratsa 
izango da erabilera-erregelamenduaren testua proposatzea Udalari, edo 
behintzat hasierako dekalogo bat funtzionamendurako.   

- Fase honetan PLAZARA!k jarraituko du herritarren partaidetzako teknikarien 
laguntza izaten. 

- BETA FASEAren ostean eta lanak iraun bitarte, bide alternatiboak bilatu beharko 
dira PLAZARA! kalera eta plazetara eramateko. 
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Lan kolektibo honi amaiera emateko azken ahalegina: 3 saioen balorazioa. 
Ateratako ondorioen eta ikasitakoaren berri ematen da atxikirik den ebaluazio-
txostenean.  
 
Ezbairik gabe, hiru lan-saioak bizi-biziak izan dira guztiontzat hainbat alderdiri 
dagokienez: dedikazioa, konpromisoa, gogoeta-maila, ondorioak...  
 
Bizitasun eta energia hori posible izan da PLAZARA!ren inguruan jardun duten lagun 
guzti-guztiei esker, ilusioz eta parte hartuz itxura eta edukia eman dietelako 
lantegi bakoitzari, baita dokumentu honi ere.  

 

ESKERRIK ASKO GUZTIOI!  
ESKER MILA ZUEN AMETSA, URRATSEZ URRATS, ERREALITATE 

BIHURTZEAGATIK! 
PLAZARA!, ESTILO JAKIN BAT 

 


