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1. SARRERA
Azken urteotan gure hirian hainbat herri-ekimen abiatu dira, betiere xede hartuta espazio
publikoak okupatzea eta horiek herritarren premiak asetzeko zentro komunitario bihurtzea.
Antzara, Plazara! eta Renove Salesianas / Zaharrak Berri dira gaur egun abiatze-fasean
dauden hiru ekimenak. Bakoitzak nortasun eta ezaugarri berezkoak ditu, eta bidea egiten
ari dira etorkizuneko erronka berri bati heltzeko. Bidean erantzun beharreko zenbait
galdera ageri dira, eta horregatik arrazoizkotzat jotzen da jardunaldi batzuk antolatzea
agertuko diren eragozpen eta oztopoei aurre egite aldera.
Erritmo eta aurrerapen-maila ezberdinak badituzte ere, horrek ez du izan behar oztopo
egiaztatzeko hiru proiektuek beste errealitate batzuk ezagutzeko gogo bizia dutela, eta
horrela informazioa jaso eta biltzeko, lagungarri izan dadin bakoitzak zehaztu ditzan bere
kudeaketa-eredua eta herri-ekimena.
Horregatik, eskari askori erantzuna emateko asmoz antolatu ziren jardunaldi hauek,
sinergia eta sare berriak sortze aldera, eta gizarte-ehunaren sektore zabal bat bilduko
dituen herritarren partaidetza-ereduak ahalbidetzeko gogo biziaz.

2. LANSAIOAK
Lansaioak bi bloke handitan banatu ziren. Alde batetik, zineforum-jardunaldiak egin ziren,
eta bestetik, prestakuntza-jardunaldiak.
Zineforuma honako egun hauetan egin zen: maiatzaren 30ean, asteartearekin, Txantreako
liburutegian; maiatzaren 31n, asteazkenarekin, Calderería aretoan, eta ekainaren 1ean,
ostegunarekin, Kondestablearen jauregian.
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Hainbat pelikula proiektatu ziren, ikuspuntu ezberdinekoak eta herritar-guneekin lotutako
gaien ingurukoak. Ikusi ondoren, solasaldia egin zen bertaratuekin, Juan José Díaz
Campo Creativo Cero lantaldeko kidearen gidaritzapean.
Prestakuntza-jardunaldiak ekainaren 8, 9 eta 10ean egin ziren; lehenengo egunean,
Txantreako liburutegian, eta besteetan, Kondestablearen jauregian.
Fase honi hasiera emateko topaketa bat egin zen, eta bertan egon ziren hirian abian
zeuden hiru prozesuetako ordezkariak (gorago aipatutakoak) eta herritar andana bat.
Bakoitzaren esperientziak bateratu ondoren, lan-dinamika bat egin zen, non aipatu ziren
prozesu horiek guztiak abiatzeak sortutako potentzialtasunak eta beldurrak.
Bigarren egunean xedea izan zen estatuko esperientzia komunitarioak ezagutzea, eta
horietako zenbait ordezkari egon ziren: Bartzelonako Can Batlló-koak, Madrilgo Espacio
Vecinal de Arganzuelakoak (EVA), Malagako La Casa Invisible-koak, Gernikako Astrakoak
eta Bartzelonako Udalekoak. Baina hori bai, gaiak aurrez adierazitako bost lan-ardatzetan
banatu

ziren:

Antolaketa

eta

Funtzionamendua,

Finantzaketa,

Programazioa,

Lurraldearekiko harremanak eta Erakundeekiko harremanak. Hitzaldiak egin ondoren,
beste dinamika bat egin zen, erakundeekiko harremanak azpimarratze aldera. Dinamikan,
entzuleez gain, hizlariek ere parte hartu zuten, eta beren ezagutzen eta esperientzien berri
eman zuten.
Azken egunean bestelako dinamikak egin ziren, gainerako ardatzak lantze aldera
(antolaketa

eta

funtzionamendua,

finantzaketa,

harremanak).
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programazioa

eta

lurraldearekiko

3. ZINEFORUM ZIKLOA
3.1 Zineforuma (1): Tabacalera: cultivando autogestión. 2014. (Herritar-guneak, artesorkuntzarako eta -ekoizpenerako eremuak).

Saioa maiatzaren 30ean egin zen, 18:00etan, Txantreako liburutegian. Bi ordu eta
laurdeneko iraupena izan zuen eta 22 lagun egon ziren (8 emakume eta 14 gizon).
Campo Creativo Ceroko kide Juan José Díaz aritu zen dinamizatzaile lanetan.
Honako hauek izan ziren eztabaidaren ardatzak: antolaketa eta funtzionamendua,
finantzaketa, programazioa, lurraldearekiko harremanak eta erakundeekiko harremanak.
Baina, batez ere Tabacalerako eredua oinarri hartuta. Are gehiago, saioan bertaratuek
dokumentala ikusi eta gero ardatz horien inguruan sortutako zalantzak argitzen aritu ziren
gehienbat.

1. irudia. Eztabaida-zirkulua.

Eztabaidari hasiera emateko, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko ardatza jorratu
zen, eta askotan aipatu zen autokudeaketak berekin dakarren gatazka. Gatazka esatean
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denontzako onuragarria dena zehazteko irizpide ezaz ari gara; alegia, momentu oro
gailendu zen irizpide indibiduala kolektiboaren gainetik, eta, hori dela eta, tarte batzuetan
zentroa itxi behar izan zen funtzionatzeko modua berriz pentsatze aldera. Antolaketaz
bezainbatean, batzarren inguruan eztabaidatu zen, bi modutan ordezkatuak egon
zitezkeenak: politikoagoak (ordezkaritza eta abar) edo sozialagoak. Lidergo mota bat
aipatu zen, gaitasunetan oinarritutakoa, zeinak berekin baitakar sartzen doazen
belaunaldiekin informazio-trukea ez egoteko arriskua.

Erabaki-hartzeei dagokienez,

sumatu zen ez dagoela argi zein den modurik onena, normalean erabaki horiek interes
taldeen eraginpean baitaude, eta erabat onargarritzat jotzen da gehiengoen araberako
bozketa ez dela modurik egokiena, eta hortaz, beti adostasuna lortzen saiatu behar dela.
Autogestio-gune gehienetan oso zabalduta dago eztabaida mota bat: zentroan bertan
norbanakoen eragiketa ekonomikoak egiten hasten denean sortu ohi den gatazka.
Tabacalerak, bereziki, aurre egiten dio zailtasun horri artistei eskainita erosleekin han
bertan harremanetan jartzeko aukera, transakzioa, aldiz, beste toki batean egin beharko
dutelarik.
Lehen hausnarketa horren ondoren, finantzaketaz solastu zen. Hasteko, Kulturako
Ministerioak Tabacaleran izandako esku-hartzeaz (gunearen lagapenaz eta ur-, argi- eta
berogailu-kontsumoen ordainketaz) hitz egin zen. Baina horrela behartu egiten zitzaien
gunea erabiltzen zuten kolektiboei entitate juridiko gisa eratzera, eta horrek zenbait
gatazka eragin zituen. Orduan aipatu zen Patio Maravillasen adibidea, zentro erabat
autokudeatu gisa diseinatua, non esku-hartzerik ñimiñoena ere ekidin baitzen.
Tabacalerak, finantzaketa hobea lortu nahian, erabaki zuen fakturak murriztea, are
gehiago kontuan hartuta egiten diren jarduerak erabat doakoak direla. Beste gune batzuk
ere aipatu ziren, formula alternatiboak erabiltzen dituztenak: crowfdfunding-a, lantegi
askotan parte hartu nahi dutenendako kuota pertsonalak, denbora bankua, etab.
Programazioari dagokionez, Tabacalerak erabaki zuen kolektibo edo norbanako bakoitzak
nahi duen jarduera egin ahal zezan, alde batera utzita eskariak egiteko edozein irizpide.
Baina zehaztu zen garrantzitsua dela jarduera bakoitza batzarrera eramatea, hura
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garatzeko garrantzizkotzat jotzen diren betekizun batzuk betetze aldera: irekiak izatea,
elkarbizitzaren eta gizabidearen oinarrizko arauak betetzea...
Momentu oro Tabacalerako eredua aintzat hartu zen, eta hitz egin zen hala lurraldearekiko
harremanen ardatzaz nola erakundeekikoaz. Zehaztu zen Tabacaleraren kokalekuagatik
ez dela lurraldeari lotutako zentro bat, hiri osora irekitako esperientzia baizik. Beste
adibideren bat ere aipatu zen, hala nola Montamarta, auzoarekiko atxikimendu eta lotura
handia duen zentroa, hasiera batean okupatu eta gerora lagatzea lortu zutena.
Erakundeekiko harremanen inguruko ardatza laburra izan zen, baina eztabaida zabalik
utzi zuen, administrazio publikoekin elkarlanean (adibidez, guneak laga eta fakturen
ordainketaren bidez...) autokudeaketa-esperientzia eza hizpide edukiko lukeena.
Aipatu zen Tabacalera adibide egokia eta jarraitu beharreko eredua dela, baina urrun
samar gera daitekeela duen dimentsioagatik eta Madrilek ?????duen aniztasun
handiagatik.
Gauzak horrela, saioari amaiera emateko nabarmendu zen Iruñeak duen autokudeaketakultura itzela.
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Saioaren kontaketa grafikoa

1. Kontaketa grafikoa.
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2. Kontaketa grafikoa.

3.2 Zineforuma (2): Com un Gegant Invisible. Can Batlló i les Ciutats Imaginareis.
2013
(Herritar-guneak hirukote publiko-pribatu-komunean, eta horiek hiria egiteko modu
berrian duten zeregina).
Saioa maiatzaren 31n egin zen, 17:00etan, Calderería kaleko erabilera anitzeko aretoan.
Bi ordu eta erdi iraun zuen eta 25 lagun bertaratu ziren (7 emakume eta 18 gizon).
Aurreko zineforum saioan bezala, Campo Creativo Ceroko kide Juan José Díaz aritu zen
dinamizatzaile lanetan. Berak egin zuen bideo dokumentalaren sarrera laburra, eta filma
ikusi ondoren, eztabaida egin zen.
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Azpimarratu zuen hiru gune mota desberdindu behar direla:
01- Komuna dena: jarduera guztiak komunitatetik, komunitatearendako eta komunitateak
berak (kolektiboak, herritarrak) garatzen ditu.
02- Publikoa: herritar guztien eskura dagoen topagunea litzateke, baina eskuarki
administrazio publikoak kudeatuta.
03- Pribatua: dena kolektibo edo entitate zehatz baten ardurapean egin edo izapidetzen
da, eta jarduera bideratuta dago kideen, hurbileko lagunen edo bezeroen mesedetara.
Bereizketa horrek zentzua ematen dio jardunaldiaren izenburuari, eta adierazten du hiruko
horretan erabakitzen dela zentro komunitarioak kudeatzeko inplikatu behar diren eragileen
arteko oreka berezia.
Zehazki, Iruñean abiatzen ari diren zentroak komuna denaren ikuspuntutik kudeatu nahi
dira, herritarrak izanen direlarik guztien onerako lan egingo duten eragile aktibo eta
baliozkoak. Egia da errealitate hori indartu daitekeela administrazioarekin lan egiten duten
beste eragile publikoekin eta normalean kanpoko zerbitzuetarako kontratatzen diren
eragile pribatuekin (garbiketa) edo jarduera askotan (sozietateak) euskarri lanak egiten
dituztenekin, baina, hala ere, ulertzen da gizarte-ehunak eman behar diola ukitu
komunitarioa.
Eta gai horien inguruan aritu ziren eztabaidan, erreferentetzat hartuta Can Batllóko
esperientzia, ikusitako dokumentalaren protagonista zen kudeaketa gunea.
Eztabaidan bi eremu nabarmendu ziren; alde batetik, Can Batlló sortzea ahalbidetu zuen
auzotarren borroka egiteko gogoa eta izaera erreibindikatzaile sendoa, eta beste aldetik,
jardunaldian jorratzea aipatutako hiru eragileen artean egon beharreko harremana. Baina
hori guztia kontuan hartuta edozein gunetan egon ohi diren kudeaketa-ardatz nagusietako

11

bi:
a) Antolaketa eta funtzionamendua izeneko ardatza. Azpimarratu zen eremu edo inguru
komun horren kudeaketan dauden bi maila ezberdinak: alde batetik, gune fisikoa –
azpiegitura–, zeinak titulartasun zehatz bat, betebehar fiskal eta mantentze-lan batzuk eta
abar dituen; eta beste aldetik, ohiko bizitzaren eta jardunaren kudeaketa.
Halaber, aipatu zen prozesu partizipatiboaren momentu orotan argi geratu behar dela nori
dagokion aipatutako maila horietako bakoitzean bete beharreko eginkizunak gauzatzea.
Beste zalantza bat ere agertu zen: nola kudeatu gune komuna jendeak ez dezan
hauteman hori erakunde pribatu baten zordun gisa edo kolektibo gutxi batzuen jabetza
gisa; izan ere, kezka bazegoen biztanleria sektore batzuek horrela pentsatu ote
zezaketen, edo ezbaian jarri ote zitekeen hori egiteko kolektibo horien “eskubide soziala”.
Can Batllóri dagokionez, zentro horren neurrien nondik-norakoen berri jakiteko datu batzuk
aipatu ziren, eta haien bidez jakitera eman da horrek antolaketa-zailtasunak dakartzala
berekin. Izan ere, Kataluniako liburutegirik handienetako bat du, eta gainera, asko hedatu
daitekeena. Industria-konplexu batean dago, eta egun eraikin industrial nahiko zabal bat
baino ez da erabiltzen (11.a, Administrazio Publikoarena dena).
b) Lurraldearekiko eta erakundeekiko harremanak izeneko ardatza. Can Batllóri
dagokionez, atal honetan aipatu zen gune hori auzotarren ekimenez sortutako erantzun
bat baino ez zela izan, auzoan ez baitzegoen baliabiderik eta Administrazio Publikoak ez
baitzuen ezer egiten behar horiek asetzeko.

Garrantzitsua da zehaztea erantzun hori gentrifikazioari aurre egiteko modu bat ere izan
zela –gentrifikazioa ezen etengabeko berreraikuntza edo birgaitzearen bidez gainbeheran
edo hondatuta dagoen hiri-espazio baten eraldaketa prozesua baita, zeinak alokairuen
prezioen edo gune horien aterpe-kostuen igoera eragiten baitu–. Horrek ohiko auzotarrak
auzoa uztera behartzen ditu, eta aldirietara bidali. Haien jatorrizko espazio horiek, aldiz,
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erosteko ahalmen handiagoa duten klase sozialek betetzen dituzte.
Eztabaidan zehar arreta berezia eskaini zitzaion kolektiboek erakundeekin izan beharreko
harremanei (edo harreman ezari). Zehazki, hausnarketa egin zen ororen politika delakoa,
leku jakin batzuetan, ez ote zen erakunde publikoen aurrekontu ezaren ondorioa. Hain
zuzen, erakundeen ezintasuna ikusita herritarren premiak betetzeko, herritarrek beraiek
erabakiko lukete aurrerapauso bat ematea gabezia horiei erantzuteko.
Bestalde, mahai gainean jarri ziren Iruñeko Udalarekin historikoki izandako harreman
txarrak, indibidualismoa eta antzeko balioen gorakada (kolektiboaren gainetik) eta jada
aipatutako gentrifikazioa; gai horiek ez oso urruneko etorkizunean ager daitezkeen
zailtasun gisa aztertu ziren.
Erakundeekiko (Administrazio Publikoen parte ez direnak) harremanez bezainbatean ere
zenbait hausnarketa egin ziren. Hizpide izan zen Iruñeko gizarte-ehunaren errealitatea,
aniztasuna eta parte hartzeko modu ezberdinak, eta nola azken horiek zentro
komunitarioen abia eta iraunkortasuna erraztu edo oztopatu dezaketen. Horrez gain,
aipatu zen Ekonomia Solidarioko entitateen alde egin behar dela gizarte ekimenak abian
jartzeko behar diren zerbitzuak eta hornidurak (aseguru-polizak, argia, ura, etab.)
kontratatzeko orduan.
Ardatz honetan Can Batllóko adibidea ere hizpide izan zen. Zehatzago, adierazi zen lokala
lagatzeko prozesua eta negoziazioak auzotarrek espero baino gehiago luzatu zela, eta
horren ondorioz, auzo-kolektiboek beraiek jarri behar izan zutela mugaegun bat
pabilioietako bat okupatzeko. Azkenik, mugaegunaren bezperan, Bartzelonako Udalak
kudeaketa-baimena eman zien. Horrela, agerian jarri zen publikoaren eta komunaren
artean dagoen tentsioa, baina, baita ere, azken horrek fruituak eman zituela.

Saioaren kontaketa grafikoa
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3. Kontaketa grafikoa.
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4. Kontaketa grafikoa.

3.3 Zineforuma (3): Herritar-guneen Sarearen I. Topagunea eta bestelakorik.
(Gune

sozialen

kudeaketan

dagoen

aniztasuna:

autokudeaketa,

kogestioa,

kudeaketa partekatua, etab.).
Saioa ekainaren 1ean egin zen, 17:00etan, Kondestablearen jauregian. Bi ordu eta hogei
minutu iraun zuen eta 27 lagun bertaratu ziren (14 emakume eta 13 gizon).
Hizpide izan ziren zenbait lan, non bide ematen baitzen aniztasunaz eta autokudeaketaz
aritzeko, horien alderdi batzuei helduta Saioaren hasiera eta dinamizazioa Juan José
Díazek egin zuen, Campo Creativo Ceroko kideak.
Aurkeztutako proposamenean honako proiekzio hauek ikusteko aukera egon zen:
− Bideo-pasartea: Herritar-guneen Sarearen I. Topagunea, Madril, 2016.
− Bideoa: L’Ateneu Popular 9 Barris: un equipament de gestió comunitària,
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Bartzelona, 2017.
− Bideoa: La Casa Invisible, Malaga, 2013.
− Bi bideo labur, inspiratzeko prozesu arrakastatsuak ospatzen (La Harinera-ren
irekiera).
Saio bakoitzaren bukaeran tarte laburra egon zen bateratze lana eta eztabaida egiteko.
Momentu oro gune komunitarioak kudeatzeko moduak izan dira hizpide, eta zenbait
ekarpenek aukera ezberdinen arteko azterketa zorrotzagoa egiteko aukera eman zieten
bertaratuei. Bideoetan igarri zitezkeen zalantzak eta potentzialtasunak landu ziren, eta
horretarako kudeatzeko moduen oinarri ziren bost ardatzekin lotutako gaiak jorratu ziren:
Antolaketa eta Funtzionamendua: Okupazioarekin lotutako prozesuak jorratu ziren, eta
prozesuaren aukera horren alderdi negatiboak zein positiboak. Erakundeekin lan egitean
dauden zalantzak argitzeko jorratu behar diren zenbait puntu mahai gainean jarri ziren.
Eta, azkenik, apustu garbia egin zen komunitatearekin eta komunitatearendako jarduteko.
Finantzaketa: Bideoetako esperientzietan sarritan agertu zen ekonomia sozial eta
solidarioa, eta bertaratuek horren beharra eta gogoa adierazi zuten. Beharra, alde batetik,
prozesuetan edozein motatako etekinik sor dezaketen jardueretatik bereizteko. Eta
beharra, baita ere, zehazteko erabiltzaileek lagundu beharko luketen gastuekin, edo ez.
Eztabaida bizia egon zen erakundeekiko zer nolako mendekotasun-maila egon beharko
lukeen ezartzeko orduan, betiere bakarrik onartzen direlarik diru-laguntzak, lokala doan
lagatzea, gastu orokorrak, eta abar. Kontrapuntu gisara, zenbait aukera jarri ziren mahai
gainean dirua lortzeko: kuotak ordaintzea, jaiak, era askotako jarduerak edo boluntariotzazerbitzua.
Programazioa: Kontu nagusia izan zen jakitea nola kudeatu jarduerak horiek eragindako
gastuak kontuan hartuta, eta ikastea egonkortzen eta denboran kokatzen gerta litezkeen
aldaketa politikoak gorabehera.
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Harremanak lurraldearekin: Batez ere bi zalantza argitu nahi izan ziren. Batetik,
azpimarratu zen asko landu behar zela komunitate osoak prozesu guztietan parte hartu
ahal izatea. Bestetik, mahai gainean jarri zen zailtasun gero eta handiagoa, parte hartze
eskasaz eta horren etorkizuneko ondorioez bezainbatean.
Harremanak erakundeekin: Eztabaidan kontuan hartu ziren bideoetan azaldutako guztia
eta bertaratuek egindako ekarpenak. Argitu beharreko zalantza nagusia zen zer nolako
parte-hartze maila izan behar ote duten erakundeek sortzen diren prozesu guztietan.
Horrela, kogestioaren aukera plazaratu zen, hau da, erakundeek laguntzea zenbait
arlotan, hala nola finantzaketan, instalazioen zainketan edo lokalen lagapenean. Halaber,
aintzat hartu zen erakundeek esku-hartzerik ez izateko aukera, eta horren aurrean aukera
klasikoak plazaratu ziren, hala nola okupazioa eta autokudeaketa sakonagoa.
Saioaren amaieran, Juan Josék laburpen bat egin eta aipatutako ideia nagusiak bildu
zituen. Alde batetik, prozesuetan sor daitezkeen beldur eta zalantzak aipatu ziren, eta
bestetik, aukera guztien potentzialtasunak nabarmendu eta aipatu zuen arrakastarako
aukera guztiak goraipatzearen garrantzia.

Saioaren kontaketa grafikoa
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5. Kontaketa grafikoa.

18

6. Kontaketa grafikoa.

4. PRESTAKUNTZA-JARDUNALDIAK
4.1 Lehen saioa
Saioa ekainaren 8an egin zen, 17:00etan, Txantreako liburutegian. Bi ordu iraun zuen eta
34 lagun bertaratu ziren (14 emakume eta 20 gizon).

Jardunaldiaren xedea zen hiru

prozesuak aurkeztea (Antzara, Plazara! eta Renove Salesianas / Zaharrak Berri) eta
ezagutzea parte-hartzaileek prozesuak abian jartzean horien inguruan zituzten beldur eta
indargune nagusiak.
Ekitaldiari hasiera emateko, Herritarren Partaidetzako, Berdintasuneko eta Gizarte
Ahalduntzeko zinegotzi ordezkari Alberto Labargak eta Alor bereko zuzendari Axel
Morenok hitz egin zuten. Biek jardunaldien prestakuntza-fasearen –egun horretan berean
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hasi zen– inguruko sarrera labur bat egin eta azpimarratu zuten komeni dela kudeaketa
komunitarioko esperientziak partekatzea, eta azkenik, Udalak zentro komunitarioen
inguruan duen ikuspuntua azaldu zuten.
Jarraian, Iruñeko kudeaketa komunitarioko prozesuetako ordezkariek prozesu horien
ibilbidea eta gorabeherak azaldu zizkieten bertaratuei, besteak beste, betetako faseak,
Udalarekin izandako harremanak, edota gunea erabiltzeko proposamenak jaso eta gero
katalogatzeko bide ezberdinak. Prozesuetako honako ordezkari hauek parte hartu zuten:
Xabi Senosiain eta Amaia Goikoetxea (Antzara, Mendillorri), Joxe Poulos (Renove
Salesianas / Zaharrak Berriko talde eragilea, Txantrea) eta Silvia Echandi (Plazara! zentro
komunitarioa, Alde Zaharra).

2. irudia Prozesuetako ordezkariak zalantzak argitzen.

Iruzkin eta galderetarako tartearen ondoren, lan-dinamika bat egin zen, non bertaratuak
lau taldetan banatu eta eztabaidatzen hasi ziren haien ustez gune komunitario bat
kudeatzen hastearekin lotutako beldur, zalantza eta indarguneen inguruan. Talde
bakoitzeko hausnarketak paper txikietan bildu eta horma-irudi batean paratu ziren grafikoki
bereizi ahal izateko zeintzuk ziren zentro komunitarioak kudeatzean sortutako errezelo
edo beldurrak –ekaitz- eta hodeitzar-guneetan irudikatuta– eta zeintzuk potentzialtasunak
–gune argi eta eguzkitsuan irudikatuta–.

20

3. irudia Panelaren irudia, erabili aurretik.

4. irudia Bertaratuak haien ideiekin betetako oharrak itsasten horma-irudian.

Deskribatutako lan-dinamika lan-ardatz zehatzetan egituratu ez bazen ere, interesgarritzat
jo zen dinamikaren ondorioz sortutako beldurrak eta indarguneak hurrengo egunetan
erabili

ziren

bost

funtzionamendua,

puntutan
finantzaketa,

sailkatzea:

zentro

programazioa,

komunitarioen

lurraldearekiko

antolaketa

eta

harremanak

eta

erakundeekiko harremanak.
Hala, Antolaketa eta funtzionamendua kategoriaz bezainbatean, ikuspegi negatibo batetik
ohikoak diren hausnarketa batzuk egin ziren: herritarren parte-hartze eskasa prozesuetan,
gunearen erabilera kolektibo ezberdinen artean kudeatzeko zailtasuna, zereginak lider edo
ordezkarien esku uztea, parte-hartzaile aktiboen homogeneotasuna edota aniztasunik eza
eta proiektu komunitario bat ez egotea, etab. Aitzitik, indarguneak ere adierazi ziren:
aniztasun hori bera, kolektiboen eta auzotarren inplikazioa, prozesua printzipio eta balio
jakin batzuetan oinarritzea, belaunaldiartekotasuna eta proiektua herritarrengandik
sortzea.
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Finantzaketari dagokionez, hainbat ideia positibo aipatu ziren dinamikan: autonomia
ekonomikoa, ekipamendua Udalarena izatea eta Ekonomia Sozial eta Solidario bat
egotea, etab. Bestalde, gehien errepikatu ziren beldurrak ziren mendekotasun ekonomikoa
eta zentroa ekonomikoki buruaskia eta autonomoa ez izatea.
Hirugarrenik, programazioaz bezainbatean, honako hauek izan ziren beldurrik ohikoenak:
komunitatearen premia errealei ez erantzutea, jarduerak gainjartzea edo jada existitzen
diren proiektuak bertan behera uztea, hasierako balioak galtzea eta espazioaren
konpartimentazio tradizional ez harremanetarakoa. Indargune eta potentzialtasunez
bezainbatean, aldiz, honako ideia hauek agertu ziren eztabaidan: aisialdiko alternatibak
eta kultura- eta gizarte-dibertsifikazioa handitzea, auzoaren beharrak asetzea, gizartearen
ahalduntzea laguntzea eta gizarte eredu bidezkoago eta solidarioago baten aldeko
apustua egitea, belaunaldiarteko jarduerak egitea, eta, azken batean, aktiboki parte
hartzea guneak eta esperientziak partekatuz.
Lurraldearekiko harremanei dagokienez, atzeman ziren potentzialtasun nagusiak honako
hauek izan ziren: zentro komunitarioak lagundu ahal izatea sareak eta gizarte-ehuna
sortzen horrela herritarrekin eta beste kolektibo batzuekin konpromisoak hobetu ahal
izateko, ikuspegi komunitario zabala edukitzea eta artearekin, musikarekin eta
hezkuntzarekin lotutako ideiak aldatu ahal izatea. Puntu honi buruzko alde negatiboaz
bezainbatean, aipatu zen herri-kolektibo batzuen proiektuekiko ilusio eskasa eta auzotar
guztiei harmoniaz iristeko ezintasuna.

Azkenik, erakundeekiko harremanekin lotutako hausnarketa positibo gisa aipatu ziren
Udalak prozesua laguntzeak eta nolabaiteko bermeak eskaintzeak ematen duen
segurtasuna, eta Udaleko teknikarien eta talde eragileen artean sortutako harreman
interesgarria. Aitzitik, saioan aipatu ziren arrisku nagusiak izan ziren egungo gobernutaldea hurrengo legegintzaldian berriz hautatua ez izatea, Udalak prozesu komunitarioaren
edo

gunearen

beraren

gehiegizko

kontrola

egitea

instituzionalizatzeko edo bat-batekotasuna galtzeko beldurra.
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eta

herri-mugimendua

5. irudia Landutako ideien bateratze lana.

Behin egindako lana denon artean aztertuta, eta tarte batez zalantzak argitu ondoren,
amaiera eman zitzaion lehen prestakuntza-jardunaldiari. Hurrengo saioetarako atarikoa
izateaz gain, bertaratuek –asko, hiriko prozesu partizipatiboetako kide aktiboak izaki–
aukera izan zuten hausnarketak, esperientziak eta ideiak trukatzeko, eta ikusteko –
abiatutako prozesuen heterogeneotasuna gorabehera– zentro komunitarioen kudeaketan
egon badaudela puntu komunak, aukera ematen dutenak komunikaziorako, elkarlanerako
eta eztabaidarako sare bat indartzeko.

Saioaren kontaketa grafikoa
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7. Kontaketa grafikoa.
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8. Kontaketa grafikoa.
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9. Kontaketa grafikoa.
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4.2 Bigarren saioa
Saioa ekainaren 9an egin zen, 17:00etan, Kondestablearen jauregian. Bi ordu iraun zuen
eta 45 lagun bertaratu ziren (18 emakume eta 27 gizon). Saioaren xedea izan zen adituek
estatuko esperientzia komunitarioen berri ematea eta geroko dinamika, hau da,
erakundeekiko harremanak, lantzea.

Zentro komunitarioen kudeaketaren inguruko jardunaldien bigarren saio hau bi zatitan
egituratu zen. Saioaren lehenengo zatian kudeaketa-eredu gisa aukeratutako 5
esperientzia aurkeztu ziren, denon aurrean, bai eta prestakuntza-saioen 5 ardatz ere, hain
zuzen, honako hauek: Antolaketa eta funtzionamendua, finantzaketa, programazioa,
lurraldearekiko harremanak eta erakundeekiko harremanak. Saioaren bigarren zatian,
talde txikietan lan egin zen eta aukera egon zen hausnartzeko saioen kudeaketa-ardatzen
inguruan.
Honako bost esperientzia hauen gainean eman ziren azalpenak:
1. Can Batlló - Barcelona - Ferran Aguiló
Gizarte-mugimendu aldarrikatzaile baten bidez lortu dute jabeek gunea Udalari lagatzea,
eta azken horrek, komunitateari. Behin auzotarrak gunera sartuta, horren eraldaketa hasi
da lan-jardunaldi kolektiboen bidez. Lan hori hainbat batzordetan antolatzen da: barneegitura, arte eta lanbideak, hezkuntza eta dokumentazioa, eta kultura eta aisia. Munta
handiko lana, eta benetako norabide anitz batera bideratua, betiere autokudeaketa oinarri
hartuta eta helburu soziokultural, aldarrikatzaile eta politiko garbiarekin.
2. Espacio Vecinal Arganzuela (EVA) -Madril-

Sacramento Garciarayo eta Manuel

González
Hainbat gizarte- eta auzotar-mugimenduk proiektu bat egin dute elkarlanean, Udalak
egindako espazio-lagapen bati abala emateko. Betiere espazio hori proiektu ireki baten
euskarri izaki, gizarte-ehuna indartu eta finkatzeko eta garapen sozial nahiz kulturala
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sustatzeko. Diru-laguntzak eta Ekonomia Solidarioa ardatz dituzten unean uneko jarduera
eta proiektuak ditu oinarritzat finantzaketa-sistemak. Lan egiteko modu partekatu eta
demokratikoa du, eta erabakiak batzarrean hartzen dira.
3. La Casa Invisible - Málaga - Kike España
Abandonatutako eraikin bat okupatu ondoren sortutako herritar-kudeaketako gizarte eta
kultur zentro komunitarioa da. Helburu du lan egitea gizartearen auto-antolamendu
prozesuak sustatzeko, gizarte-mugimendu eta -sareak sendotze aldera. Kudeaketa eredua
lantaldeetan eta Batzar Nagusi batean oinarritzen da. Aipagarria da autogobernuaren
aldeko jarrera duela. Argi dute kudeaketaren zutabe nagusia Gizartearen Burujabetzan
oinarritu behar dela, erabateko finantzaketa bilatuz eta edozein diru-laguntza baztertuz.
4. Astra - Gernika - Andrea
Antzinako arma-olaren okupazioarekin hasi zen. Ideologiaz bezainbatean, honako hauek
ditu

oinarri:

autokudeaketa,

feminismoa,

antimilitarismoa,

euskara,

belaunaldiartekotasuna, irabazi asmorik gabea izatea eta memoria historikoaren aldeko
apustu garbia. Tresnatzat ditu ordezkagarritasuna eta gune ireki eta partizipatiboa izatea.
Udalarekin hitzarmen bat dute erakina kudeatzeko; Udalak argia, ura, berogailua eta
igogailua ordaintzen ditu, eta kolektiboak, beste guztia.
5. Ayuntamiento de Barcelona - Laia Forné
Nola sustatu eta lagundu dezakete erakundeek edo gobernuek herritarrek guneak kudeatu
ditzaten? Ondare Publikoaren inguruko Politiketan erantzunak topa ditzakegu, gune hori
komuna delako gizarte-ehun guztiarendako, eta, hortaz, herritarrek kudeatzeko eskubidea
dute. Hori guztia antolatzeko, “Partaidetza Gutuna” sortu dute, non aitortzen baitira
kudeaketa modu zuzenean lagatzeko legitimitate-eskubidea, hori ere finantzaketahitzarmen bati lotua. Lanean ari dira esparru instituzional eta araugile berria eraikitzeko,
Ondare Publikoa erabiltzeko eskubidea aitortuko duena. Konplexuena da nola aratu
jardunbide horiek dena erakundetu eta fiskalizatu gabe. Hortaz, oraindik ere prozesua
irekita dago, eta Udala bera bere rola eta gizarte-ehunarena zehazten ari da,
erantzunkidetasuna oinarri duten proiektuak eta jarduerak egiteko asmoz.
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Lantegia

Erakundeekiko harremanak izan ziren lantegiaren ardatza, asteburuan zehar egindako
prestakuntzaren oinarri izan ziren bost ardatzetako bat.
Saioaren hasieran emandako zenbakien arabera lau talde osatu ziren, eta parte-hartzaile
bakoitzari banatu zitzaizkion zentro komunitario bat irudikatzen zuen etxetxo bat
margotuta zuen paper bat eta koloretako hainbat gomets. Gomets gorriek erakunde
publikoaren eta harekin harremanak izatearen arbuioa irudikatzen zuten; berdeek, aldiz,
onarpena. Marrazkiaren elementu bakoitzak ardatzetako bat irudikatzen zuen: 1) TxorrotaFinantzaketa, 2) Hesiak-Lurraldea, 3) Zutabeak-Antolaketa, 4) Panela-Programazioa.

Dinamikaren mekanika zen gometsak jartzea etxeko hainbat lekutan, non beraien ustez
Erakunde Publikoak eginkizunen bat izan beharko lukeen edo ez. Gorriak errefusa
irudikatzen zuen, eta berdeak onarpena; horrez gain, ezberdindu behar izan zuten
erakundearekiko harremana maila politikoan edo teknikoan eman behar zen.

6. Irudia. Parte hartzaileek gometsekin betetako fitxak.
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Hausnarketarako tarte baten ondoren, gaiaren inguruko ikuspegi ezberdinak partekatu
ziren eta eztabaidari hasiera eman zitzaion.

Zentro komunitarioen eta erakunde publikoen arteko harremanaren eztabaidaren lehen
ardatza finantzaketa izan zen, eta era askotako iritziak egon ziren. Batzuek
zeharkakotasuna aldarrikatu zuten, maila politikoan nahiz teknikoan, beste batzuek
noizean behineko harremanak –babes puntuala kasurako–, eta beste zenbaitek erabateko
autokudeaketa.
Administrazioak Zentro Komunitarioaren finantzaketan laguntzearen aldekoek goraipatu
zuten laguntza politikoaren garrantzia munta handiko horrelako proiektu bat egin ahal
izateko. Lan teknikoa ere onartuko litzateke ohiko kudeaketa praktikoetarako: dirulaguntzak lortzea, ekintzak antolatzea, eta abar. Izan ere, zaila litzateke bi mailen arteko
elkarrekikotasuna ezberdintzea.

Bestalde, batzuek autofinantzaketaren alde egin zuten, kudeaketa modu erabat
independentea –barrutik erabakitzen diren hainbat protokoloren bitartez–, horrela ekiditen
baita proiektuaren bideragarritasuna kolokan jartzen ahal duen edozein mendekotasun
ekonomiko.
Beste batzuek, aldiz, beharrezkotzat jotzen zuten Administrazioarekin harremanak izatea;
batzuetan, maila teknikoan soilik, eta beste batzuetan, konpromiso politikoa barne.
Zentzu horretan, herritarren alde jarduteko tresnatzat definitu ziren teknikariak,
Administrazioaren ordezkari eta herritarren hurbileko baitira, maila politikoan hartzen diren
erabakiak gauzatu ahal izatea xede dutenak. Era berean, positibotzat jo zen Udaleko
Herritarren Partaidetzako Alorraren lana Iruñean zabalik dauden prozesuetan.
Azkenik, eta finantzaketaz bezainbatean, maila politikoan hartu beharko litzatekeen
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konpromisoaz hitz egin zen. Argudio gisa aipatu ziren Administrazioaren dirua funts
publikoetatik datorrela eta eraikina Ondare Publikoa dela; hortaz, finantzaketak ere
publikoa izan beharko luke.
Eztabaida-taldeetan landu zen bigarren ardatza lurraldearekiko harremanak izan zen.
Gai honen inguruan aipatu zen argudio argienetako bat izan zen gizarte-ehuna bera
buruaskia dela lurraldearekin harremanak izateko laguntza politiko edo teknikorik gabe.
Baina, eztabaidak aurrera egin ahala, Administrazioa ere lurraldearen partetzat jo zen.
Beste eragile bat, zeinekin loturaren bat eduki daitekeen, baina beti beldurra kontuan
hartuta, izan ere, herritarren kalterako botere-harreman bat sor liteke. Teknikarien
ekarpenak onartzeak berekin dakar maila ez hain informaletan nolabaiteko kidetasuna
ezartzea, hain zuzen ere, gizarte-ehuna normalean iristen ez den arloetan. “Elkarlanean
lan egitea gehiago da”, baina beti komunitatearen zerbitzura.
Zentro komunitarioaren kudeaketari dagokionez, lantaldeetan elkartu zirenak bat zetozen
aipatzean erakundeek ez luketela parte hartu beharko ezein mailatan, ez politikoan ez
teknikoan. Haatik, geroago aintzat hartu ziren Administrazioarekin harremanak izatearen
inguruko

beste

jarrera

atseginago

batzuk,

kudeaketaz

eta

funtzionamenduaz

bezainbatean.
Argi geratu zen Udalak lagundu eta erraztu behar duela, eta laguntza teknikoa eman,
baina prozesuaren zaindari bihurtu gabe. Erakundeak prozesuen zerbitzura dauden tresna
direla aintzat hartuta, gizarte-mugimenduak berak ezarritako ildoen arabera funtzionatu
beharko lukete, arau oso argiekin, koordinazioarekin eta erabateko komunikazioarekin.
Sarritan aipatu zen prozesuei dagokienez, zenbat eta instituzionalizatuago egon, orduan
eta espazio gutxiago dagoela autokudeaketarako.
Programazioaren ardatzak eragin zuen eztabaidarik txikiena. Gehienek aipatu zuten
erakundeek ez luketela parte hartu beharko programazioa diseinatzeko prozesuaren ezein
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mailatan.

Bertaratuek adierazi zuten herritarrek hartu behar dutela gai horren ardura;

programazioak berea izan behar du, bai eta prozesuaren muina ere.
Aldi berean, garrantzitsutzat jo zen Udalarekin koordinatzea jarduerak ez gainjartzeko; are
gehiago, salbuespen gisa, ontzat eman zen programazio partekatu bat.
Lantaldeak bukatutakoan, galdera-erronda ireki bat hasi zen, kudeaketaren inguruko
jardunaldien bigarren egunari bukaera emateko; beste ideia batzuen inguruan hausnartu
zen eta eztabaidatu zen Administrazioarekin izan beharreko harremanen inguruan.
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Saioaren kontaketa grafikoa

10. Kontaketa grafikoa.
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11. Kontaketa grafikoa.
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12. Kontaketa grafikoa.
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13. Kontaketa grafikoa.
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4.3 Hirugarren saioa
Saioa ekainaren 10ean egin zen, 09:30ean, Kondestablearen jauregian. Lau ordu iraun
zuen eta 39 lagun bertaratu ziren (11 emakume eta 28 gizon). Saioaren xedea zen lau
kudeaketa ardatz lantzea: antolaketa eta funtzionamendua, finantzaketa, programazioa
eta lurraldearekiko harremanak.
Azken egun horretarako erabaki zen aipatutako ardatzak denon artean lantzea, talde
txikietan. Horretarako, parte-hartzaile bakoitzari sarreran fitxa bat eman zitzaion zenbaki,
letra, sinbolo eta kolore batekin. Helburua zen eztabaida-talde bakoitzean pixkanakapixkanaka beste batzuk sortzea, taldeak errepikatu ez zitezen eta, horrela, etengabe
ikuspegi desberdinak plazaratu zitezen.
Behin taldeak osatuta (4 ardatz bakoitzeko), gonbita egin zitzaien zailtasun eta
indarguneen inguruan pentsatzeko, hala orainaldira nola etorkizunera begira. Beste talde
bat heltzen zen bakoitzean ohartarazten zitzaien lantzen ari ziren alderdi guztiak bete edo
zabaltzeko beharraz.

7. Irudia. Programazioaren ardatzeko panela.
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Honako hau izan zen emaitza, ardatzez ardatz aztertuta.
Antolaketa: Egunean zehar ezbaian jarri zen Udalaren eragina prozesu komunitarioetan;
alde negatiboaz bezainbatean, aipatu zen pisu handiegia izan lezakeela zentroen zaindari
gisa, eta bestalde, positiboki baloratu zen prozesuei emandako bultzada eta horiek
babesteko borondatea.
Taldeetan gehien errepikatu zen gaietako bat izan zen kolektiboak eta ez hurbileko
lagunak batzeko zailtasuna eta jakin-beharra ea gune komun hori abiatzean sortzen den
gogoberotasunak lortuko ote duen elkartzea adin, jatorri edo iritzi politiko ezberdinetako
lagunak; hori bai, goraipatuta denon artean egindako bidearen zailtasunak taldearen
kohesioa handituko lukeela. Partekatutako ibilbide hori bera ere prozesua hedatzeko
aukeratzat jotzen zen, biltzeko eta lan egiteko gunetik, parte hartze handiagoa sustatuta.
Sarritan aipatu zen nolabaiteko nekea eta horren eragina herritarren inplikazio apalagoan.
Mahai gainean jarri zen zentroko kideak zaintzeko beharra; hala ere, aipatu zen arrakasta
handiegiak izan dezakeen arriskua, hau da, herritar asko bertaratzea baina jende gutxiago
egotea jarduerak antolatu edo sustatzeko.
Garrantzitsutzat jo zen erne egotea zentroaren jarduna kudeatu edo gidatzen duten
asanbladak irekiak egon zitezen pertsona eta ideia berrietara, horrela aniztasunarekin bat
ez datorren itxitasuna ekiditeko.
Finantzaketa: Lehenengo zailtasuna nolabaiteko ohartarazpena da, aurre egiteko
politikaren ondorio zitalei (etengabeko frustrazioa eragiten dute), izan ere, aldian-aldian
nork gobernatzen duen horrek gorabehera handiak eragin ditzake.
Hori dela eta, asmoa da diru-laguntzen mende ez egotea, autonomia mantentzea eta
denboran zehar hori egonkortzea. Hala ere, behar diren funtsak lortze aldera sarritan
tresna edo bide ez hain egokiei heltzeko arriskua agertuko da.
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Horrez gain, aipatu zen sarritan bestelako adostasunak lortu behar direla finantzaketaarazoei aurre egiteko, eta horretarako printzipio jakin batzuetan oinarritutako nolabaiteko
gutxieneko batzuk ezarri, lagunduko luketenak ezinbesteko likidezia lortzeko eredu mota
egokienak aukeratzen.
Dena den, zailtasun horiei aurre egite aldera konta ezin ahalako baliabideak zehaztu ziren,
aipagarrienak zirelarik elkartasuna, konpromisoa eta herritarren inplikazioa. Horiei gehitu
behar zaizkie herri-mugimenduek duten aurretiko eskarmentua, irudimena proposamenei
bultzada berria emateko tresna gisa eta “ekoizle” txikiekin batera osatutako plataforma bat
sortzeko aukera ematen duten gizarte ekimenetara lotzeko aukera (adibidez crowfunding
bidez).
Zentzu horretan, etorkizunera begira, garrantzitsutzat jo zen pentsamendu estrategiko bat
onartzea, eta horrela hain zamatsua den faktore ekonomikoari izua galdu. “Gertukoari
begira lan egin behar ez izateak eta haratago joateak babesten laguntzen du”, horrela
agerian geratzen da etorkizuna errazagoa izanen dela etengabe balizko egoerei adi egon
behar izan gabe. Erakundeekin harremanak nola eta zeren gainean ezartzen diren, horra
zehaztu behar den estrategia, betiere onartuta dena ez dela diruarekin konpontzen.
Sareak beste era batean osatzea eta gertukotik hornitzeko gai izatea (eta beti inguruarekin
harremanetan) hasteko modu egokia litzateke ziurrenik.
Inguru heterogeneo horrek ikuspuntu ezberdinak sustatuko lituzke, eta sormena
areagotuko

luke

finantzatzeko

ideiak

eta

proposamenak

plazaratzean,

horiek

komunitateak irudikatzen duen taldearen sendotasuna kontuan hartuta baloratuko
bailirateke.
Programazioa:

Atzemandako

zailtasunek

herritarren

benetako

interes

anitzak

zehaztearekin zuten zerikusia, eta bat zetozen haien balioekin eta parte hartzen duten
lagun guztien ilusioa elikatzen duen komunitatea egiteko modu horrekin. Horiei gehitu
behar zaizkie egon daitezkeen komunikazio-arazoak koordinazioaz eta planifikazioaz
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bezainbatean.

Halaber, parte-hartze eskasarekin lotutako beldurrak agerian geratu ziren, baita honako
hauekin lotutako zalantzak ere: autogobernua, rolen zehaztapena, Udalarekin egin
daitezkeen akordioak eta giza baliabideen nahiz materialen falta.
Kontrapuntu gisa, militantzia eta boluntarioen lana liberatuen lanarekin lotzeko moduaz
hausnartu zen. Aipatu zen, halaber, berritzeko ekimenak aurretik egindakoa errespetatuz
abiatu behar direla eta ekimen eta jarduketa guztiak bateragarri egin behar direla.
Dena dela, eta horri guztiari aurre egiteko, dagoeneko badiren ezin konta ahala baliabide
plazaratu ziren: jada existitzen den kultura partizipatibo hori osatzen duten pertsonen
motibazioa, eskarmentua eta ilusioa. Gainera, irrika, dibertsitate, berrikuntza eta sormenez
korapilatutako errealitatea interpretatu zen, eta jarraian plazaratu eraldaketa ahalbidetzeko
gainditu beharreko oztopoen multzoa.
Baloratzeko elementutzat goraipatu ziren gizarte- eta kultura-ehunaren aniztasuna, batez
ere momentu honetan, kolektibo ezberdinen arteko parte hartzeko eta konfiantzazko
harremanak izateko bideak zertxobait ireki direnean.
Zentzu horretan, sareak eraikitzea eta ziurgabetasuna onartzea goraipatu ziren
mugimendu nahiz proiektuen adierazgarri diren potentzialtasun gisa. Horri gehitu beharko
litzaioke

berrindartze-faktore

gisa

aintzat

hartzea

prozesu

bakoitzaren

berezko

ezaugarriak. Egiaztatu zen txalogarria zela Plazara! prozesuko kudeaketa eredua irekita
izatea, izan ere, hutsetik abiatu zen eta hasieran ez zuen aukera handirik, eta etorkizun
hurbilean eredugarri izan daiteke. Hain zuzen, beste jarraibide batzuk ezar ditzake
programazioa egitean, eta horrek amaiera baldintzatu lezake, garatu litezkeen jardueren
arabera.
Nabarmendu zen garrantzitsua dela erakundeak bigarren plano batean uztea, baina baita
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ere jakitea komunitatearen alde lan egiten duten erakundeek modu berriak erraztu
ditzaketela izateko, egiteko, harremanak izateko, eta azken finean, eraikitzeko.
Azkenik, goraipatu zen gizarte indartsu bat edukitzea giltzarria izan daitekeela gizartejarduerak hobetze aldera, eta erraztu dezakeela bilatzen den gizarte-eraldaketa hori.
Harremanak lurraldearekin: Taldeetan gehien errepikatu zen alderdietako bat izan zen
garrantzitsua dela lan egiteko erabiltzen den informazioak argia eta ongi banatua izan
behar duela, betiere komunikazio eraginkor eta koordinatua mantentze aldera erabakigune eta -zentroen artean eta, logikoki, haien inguruarekiko.
Eztabaida horren harira, garrantzi handia eman zitzaion informaziorako bide horiek
berraztertzeari eta horiek dibertsifikatu eta optimizatzeko modu berriak bilatzeari, azkenik,
ahalik eta jende gehienera iriste aldera.
Horrez gain, askotan aipatu zen beldurra eta ezintasuna sor litezkeela proiekturen bat
ezerezean, zentroaren barruan isolatuta, geratuz gero.
Horregatik, ongi ikusi zen bi norabideetan etengabe elikatu behar izatearen garrantzia
(zentrotik auzora/hirira eta auzotik/hiritik zentrora).
Zenbait hausnarketa ere egin ziren prozesuen garapena zaintzearen beharraz, hala
kolektiboen barruan nola haien lurraldearekiko harremanetan; prozesuak errespetatu
beharko lirateke –jarrera positiboarekin, eta ez negatiboarekin– eta elkarlanean aritu
elkarbizitza

harmoniatsuagoa

eta

ez

hain

lehiakorra

lortzeko.

Elkarlan

horrez

bezainbatean, garrantzitsutzat jo zen prozesu osoari zor zaion errespetua: denborei,
koordinazioari, sarean la egiteari, inguru bakoitzaren idiosinkrasia aintzat hartzeari, oreka
bilatzeari eta, funtsezkoa dena, beti gogoratzeari ekintza edo ekitaldi bakoitzaren gizarteonura.
Behin eta berriz adierazi zen kontuan hartu behar zirela edozein prozesuren garapen
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egokiari eragiten ahal zioten aldi bereko bestelako errealitateak. Horren harira aipatu ziren
balizko gobernu aldaketak, hirigintzako politikak, auzo bakoitzaren historia eta auzoan
bertan nahiz inguruarekin egon daitekeen gatazka politiko eta soziala, eta abar. Elementu
horiek guztiak aintzat hartu behar ziren, eta beraz, edozein ekintza-planetan txertatu.
Saioari eta jardunaldiei amaiera emateko, denon aurrean aurkeztu ziren bertan landutako
ideia nagusiak.
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Saioaren kontaketa grafikoa

14. Kontaketa grafikoa.
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Kontaketa grafiko orokorra

15. Kontaketa grafikoa.

16. Kontaketa grafikoa.
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17. Kontaketa grafikoa.
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5. ONDORIO OROKORRAK
Parte hartzen dutenek, laguntzen dutenek, itsumustuka hiria eraldatu nahi dutenek
badakite: beharrezkoa da ikasten jarraitzea, eta erabat ezinbestekoa gizarteko sektore
guztien babesa eta laguntza, hala gure ordezkari direnena nola kolokan jartzen gaituzten
horiena.
Herritar-guneak ari dira bidea egiten aldaketa azaleratu eta finkatzeko, xedetzat hartuta
istorio autobiografiko txikien protagonista izateko erabakiari aurre egitea.
Hasteko unea da, ateak ireki eta gela guztiak haizatzekoa, eta, hain zuzen, jardunaldi
hauek horretarako dira, laguntza ordainezina baitira ulertzen hasteko non ezkutatzen den
txandakatzeari bide ematen dion etengailua.
Esperientziak agerian utzi du ekimenak badaudela, ez oso urruneko beste leku batzuetan
gune hutsek bidea utzi zietela azaleratzen jarraitzen duten pabiloi itzelei. Arian-arian,
proiektu eta eskariei izena ematen zaie, eta elkarrizketak eta konexioak elkarbizitzaren
parametro berriak ezartzen dituzte. Gizarte-ehuna iratzartzen ari da, eta gure
ingurunearekin engaiatzeko hezteko ordua da...
Era guztietako zalantzak sortu dira, agerian geratu dira gabezietako asko, baina ez dugu
ahaztu behar gure bizitzetako puskek baimena eskatu dutela jada... gidatzen gaituen
izaera sozialari heltzeko.
Abian diren prozesuak aurrera doaz, eta egun hauetan egiaztatu ahal izan dugu ikas
daitekeela erabakitzen, eta herritarren partaidetza sustatu behar dela, horrela bultzatzeko
eskola solidario berri baten konpromisoa eta erronkak.
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