
 

 

LURRALDE JARDUNALDIKO MAHAI INGURUAN JASOTAKO ONDORIOAK. 

LEITZA, 2018KO AZAROAREN 16A
 

Agiri honetan laburbiltzen diren iruzkin, ideia eta proposamenak ondoko pertsonek 

adierazitakoak dira: 

 

Zenbait aurkezpenetan egindako proposamenak:

• Ana Iriarte (Baztango Zaporeak)

• Aintzane Iriberri ( Sakana Garapen Agentzia)

 

Mahai inguruko parte-hartzaileak:

• Gabriela Orduna (Cederna Garalur); 

• Eneka Maiz (Etxarri Aranazko alkatea)

• Leire Remiro (Piriniotako emakumeen sarea); 

• Amaia Esparza (Garrapo S.L.).

 

Azken eztabaidan hitza hartutako beste batzuk:

• Mikel Zabaleta (Leitzako alkatea)

• Félix Lizarraga (herritarra) 

• Markel Azkargorta (Leitzako Udaleko parte

• Joseba Martínez (Pirinioak sarea)

• Mikel Gastesi (Esteribarko alkatea)

• Rafa Echarri (Larraungo biztanlea)

 

Moderatzailea: Edurne Guerendiain

 

 

1.- Herritarren parte-hartzean izandako aurrerapen nagusien laburpena

 

Diagnostikoa 

• Aurrerapenak 

• Gardentasun eta parte

• Sumatzen da administrazioa herritarrengana hurbiltzen ari dela eta herritarrek interes 

handiagoa dutela gai kolektiboekiko.

• Aurrera egin da parte

kalitateari dagokionez. 

• Herritarren parte-hartzeak,

ez beti, ordea. 

• Parte-hartze prozesuak errazteko zerbitzu profesionalen eskaria handitu da.

• Ikasi egin dugu eta esperientzia handiagoa dugu herritarren parte

planifikatzeko eta kudeatzeko

• Toki administrazioen edo lurraldeari loturiko beste instantzia batzuen 

agentziak...– baitako

lurraldetik kanpokoek

 

Ahulguneak: 

� Baliabide ekonomikoak, egiturak, giza baliabideak... eskas dira, herritarren parte

behar bezala ekiteko. 
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LURRALDE JARDUNALDIKO MAHAI INGURUAN JASOTAKO ONDORIOAK. 

LEITZA, 2018KO AZAROAREN 16A 

Agiri honetan laburbiltzen diren iruzkin, ideia eta proposamenak ondoko pertsonek 

Zenbait aurkezpenetan egindako proposamenak: 

(Baztango Zaporeak) 

( Sakana Garapen Agentzia) 

hartzaileak: 

(Cederna Garalur);  

(Etxarri Aranazko alkatea); 

(Piriniotako emakumeen sarea);  

(Garrapo S.L.). 

Azken eztabaidan hitza hartutako beste batzuk: 

(Leitzako alkatea) 

(herritarra)  

(Leitzako Udaleko parte-hartze zinegotzia) 

(Pirinioak sarea) 

(Esteribarko alkatea) 

Larraungo biztanlea) 

Edurne Guerendiain (Consultora Garrapo S.L.) 

hartzean izandako aurrerapen nagusien laburpena 

Gardentasun eta parte-hartze handiagoa kudeaketa publikoan.  

Sumatzen da administrazioa herritarrengana hurbiltzen ari dela eta herritarrek interes 

handiagoa dutela gai kolektiboekiko. 

Aurrera egin da parte-hartze proposamenen kopuruari dagokionez, ez ordea horien 

kalitateari dagokionez.  

hartzeak, oro har, emaitza positiboak izan ditu toki entitateendako; 

hartze prozesuak errazteko zerbitzu profesionalen eskaria handitu da.

Ikasi egin dugu eta esperientzia handiagoa dugu herritarren parte

planifikatzeko eta kudeatzeko 

Toki administrazioen edo lurraldeari loturiko beste instantzia batzuen 

baitako parte-hartze proposamenek erantzun handiagoa izaten dute 

kanpokoek (Gobernuaren departamentuek antolatu ohi dituztenak) baino .

Baliabide ekonomikoak, egiturak, giza baliabideak... eskas dira, herritarren parte

LURRALDE JARDUNALDIKO MAHAI INGURUAN JASOTAKO ONDORIOAK. 

Agiri honetan laburbiltzen diren iruzkin, ideia eta proposamenak ondoko pertsonek 

Sumatzen da administrazioa herritarrengana hurbiltzen ari dela eta herritarrek interes 

hartze proposamenen kopuruari dagokionez, ez ordea horien 

oro har, emaitza positiboak izan ditu toki entitateendako; 

hartze prozesuak errazteko zerbitzu profesionalen eskaria handitu da. 

Ikasi egin dugu eta esperientzia handiagoa dugu herritarren parte-hartzea 

Toki administrazioen edo lurraldeari loturiko beste instantzia batzuen – Garapen 

hartze proposamenek erantzun handiagoa izaten dute 

(Gobernuaren departamentuek antolatu ohi dituztenak) baino . 

Baliabide ekonomikoak, egiturak, giza baliabideak... eskas dira, herritarren parte-hartzeari 



 

 

� Esperientzia instituzional urria da eta, zenbaitetan, kargu publikoen artean kultura 

desberdintasuna dago parte

artean ere. 

� Kanpoko parte-hartze proposamenen saturazio bat dago. Proposamen hauei buruzko 

iritzia da: 

• Urrunekoak eta nahitaezkoak direla, eta ikuspegia nagusiki informatiboa eta aholku

emailea dela.  

• Zenbait kasutan parte

baitzaie informaziorik ematen. 

• Gainera, oro har, hiriko pentsamoldearekin egiten dira eta, beraz, parte

planteamendua ez da egokia izaten. 

• Eskaintza gehiegizkoa 

horietan parte hartzeko.

• Prozesu mota honen gehiegizko eskaintzak nahasmendua eragiten du eta toki 

prozesuei garrantzia kentzen die

• Proposamen mota honen arriskua da parte

gizartean desilusioa eta interes falta eragitea.  

• Departamentuen arteko koordinazioa urria da eta maiz ez dago inolako koordinaziorik, 

ezta administrazioaren, udalen, agentzien.

� Parte-hartzearen kalitatea ez da aski hobetu eta, gainera, maiz ez da jakiten zertarako balio 

duen 

� Emakumeek prozesu parte

� Landa eremuan, kargu politikoek, oro har, parte hartu behar i

fase guztietan, baita kudeaketan ere, eta hori ez da oso gomendagarria

� Beste herri batzuetan egiten diren parte

ezagutzea falta zaigu. 

� Zenbait aholkularitza enpresek esku hartzen dute

bera erabiltzen dituzte. 

 

 

 

2. Erronkak 

 

Parte-hartzearen ikuspegiaren gaineko ohar orokorrak

• Parte-hartzea tresna gisa ulertu behar dugu, ez xede gisa

• Parte-hartzea tresna ona dela ulertzea, herritarrek beren lurr

biztanleekin erantzunkidetasun eta lotura handiagoa izan dezaten.

• Parte hartzeko prozesuak planteatzea, erantzun kolektiboak bilatzeko benetako beharra 

dugunean. Erabaki publikoa eskatzen duten gai guztiak ez dira herritarren parte

prozesuetan sartu behar. Oreka bilatzea nahitaezkoa da. 

• Parte-hartze publiko-pribatua sustatzea

• Genero irizpideetan eta ikuspegian sakonago aritu behar da.

• Ez da ahaztu behar parte

pertsonei aitorpena egitea.

• Prozesuen autonomiari eta kalitateari garrantzi handiagoa ematea kantitateari eta parte 

hartzen duen pertsona kopuruari baino. 

 

Erantzukizun politikoa 

• Parte-hartzea sinesmenez bultzatzea, etengabeko tresna estrategikotzat hartuz eta 

kudeaketa publikoari aurre egiteko filosofia gisa hartuz.   Horretarako, berrikuntza eta 

aldaketei irekiak egon behar dugu.
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Esperientzia instituzional urria da eta, zenbaitetan, kargu publikoen artean kultura 

desberdintasuna dago parte-hartzeari ekiteko orduan, baita talde politiko bereko kideen 

hartze proposamenen saturazio bat dago. Proposamen hauei buruzko 

Urrunekoak eta nahitaezkoak direla, eta ikuspegia nagusiki informatiboa eta aholku

Zenbait kasutan parte-hartzaileek ez dakite zer egiten den beren proposamenekin, ez 

baitzaie informaziorik ematen.  

Gainera, oro har, hiriko pentsamoldearekin egiten dira eta, beraz, parte

planteamendua ez da egokia izaten.  

Eskaintza gehiegizkoa izan da eta toki entitateek ez dute aski pertsona eta denbora 

horietan parte hartzeko. 

Prozesu mota honen gehiegizko eskaintzak nahasmendua eragiten du eta toki 

prozesuei garrantzia kentzen die 

Proposamen mota honen arriskua da parte-hartze prozesuekiko fedea galtzea eta 

gizartean desilusioa eta interes falta eragitea.   

Departamentuen arteko koordinazioa urria da eta maiz ez dago inolako koordinaziorik, 

ezta administrazioaren, udalen, agentzien... artean ere. 

hartzearen kalitatea ez da aski hobetu eta, gainera, maiz ez da jakiten zertarako balio 

Emakumeek prozesu parte-hartzaileetan duten sarbideak oraindik ere oztopoak ditu

Landa eremuan, kargu politikoek, oro har, parte hartu behar izaten dugu parte

fase guztietan, baita kudeaketan ere, eta hori ez da oso gomendagarria 

Beste herri batzuetan egiten diren parte-hartze ekimen gehiago ezagutzea eta sakonago 

Zenbait aholkularitza enpresek esku hartzen duten toki guztietan ikuspegi eta metodologia 

hartzearen ikuspegiaren gaineko ohar orokorrak 

hartzea tresna gisa ulertu behar dugu, ez xede gisa 

hartzea tresna ona dela ulertzea, herritarrek beren lurraldearekin eta bertako 

biztanleekin erantzunkidetasun eta lotura handiagoa izan dezaten. 

Parte hartzeko prozesuak planteatzea, erantzun kolektiboak bilatzeko benetako beharra 

dugunean. Erabaki publikoa eskatzen duten gai guztiak ez dira herritarren parte

prozesuetan sartu behar. Oreka bilatzea nahitaezkoa da.  

pribatua sustatzea 

Genero irizpideetan eta ikuspegian sakonago aritu behar da. 

Ez da ahaztu behar parte-hartze prozesuetan parte hartzen duten landa eremuko 

pertsonei aitorpena egitea. 

Prozesuen autonomiari eta kalitateari garrantzi handiagoa ematea kantitateari eta parte 

hartzen duen pertsona kopuruari baino.  

hartzea sinesmenez bultzatzea, etengabeko tresna estrategikotzat hartuz eta 

kudeaketa publikoari aurre egiteko filosofia gisa hartuz.   Horretarako, berrikuntza eta 

aldaketei irekiak egon behar dugu. 

Esperientzia instituzional urria da eta, zenbaitetan, kargu publikoen artean kultura 

ta talde politiko bereko kideen 

hartze proposamenen saturazio bat dago. Proposamen hauei buruzko 

Urrunekoak eta nahitaezkoak direla, eta ikuspegia nagusiki informatiboa eta aholku-

hartzaileek ez dakite zer egiten den beren proposamenekin, ez 

Gainera, oro har, hiriko pentsamoldearekin egiten dira eta, beraz, parte-hartzeko 

izan da eta toki entitateek ez dute aski pertsona eta denbora 

Prozesu mota honen gehiegizko eskaintzak nahasmendua eragiten du eta toki 

hartze prozesuekiko fedea galtzea eta 

Departamentuen arteko koordinazioa urria da eta maiz ez dago inolako koordinaziorik, 

hartzearen kalitatea ez da aski hobetu eta, gainera, maiz ez da jakiten zertarako balio 

hartzaileetan duten sarbideak oraindik ere oztopoak ditu 

zaten dugu parte-hartzearen 

hartze ekimen gehiago ezagutzea eta sakonago 

n toki guztietan ikuspegi eta metodologia 

aldearekin eta bertako 

Parte hartzeko prozesuak planteatzea, erantzun kolektiboak bilatzeko benetako beharra 

dugunean. Erabaki publikoa eskatzen duten gai guztiak ez dira herritarren parte-hartze 

hartze prozesuetan parte hartzen duten landa eremuko 

Prozesuen autonomiari eta kalitateari garrantzi handiagoa ematea kantitateari eta parte 

hartzea sinesmenez bultzatzea, etengabeko tresna estrategikotzat hartuz eta 

kudeaketa publikoari aurre egiteko filosofia gisa hartuz.   Horretarako, berrikuntza eta 



 

 

• Administrazioek interes oro

egokia nabarmendu behar dute, bai eta ere prozesu horiek erraztu, ikuspegi orokorrak 

sortuz eta borondate publiko

•  

• Onartu behar da parte-hartzeak eragina izan behar duela era

eta parte-hartzaileekin konpromisoak sortu.

• Prozesuetan sortzen diren gaiei ekiteko irekitasuna behar da, baita aurretik aurreikusi ez 

badira ere 

• Toki entitateetatik gehiago lagundu behar dira elkarteak, sareko lana sustatu be

bien arteko sinergiak bilatu behar dira.

• Azpimarratu behar da prozesu parte

ekarpenak eta parte-hartzearen emaitzak, hartutako erabakiak hobetzeari dagokionez.

• Garrantzitsua da prozesu bakoitzaren gi

bultzagile. 

• Entitate eragileen arteko koordinazioa hobetu prozesu parte

saihesteko. 

• Aski baliabide eskaintzea 

• Herritarren parte-hartzearekin izan daitezkeen balizko aurreiritziak argi

o Parte-hartzea ez da arkadia zoriontsua, gure arazo guztien konponbidea

o Jendeak uste du parte

o Parte-hartzea ez da jende asko elkartzea eta mobilizatzea

o Herritarren parte

o Dena ez da parte

hautatzea zein gai eta kontu eramanen diren.

• Marketina eta parte-hartzea politikoki erabiltzea saihestu behar dira

• Administrazioetako langile funtzionarioak inplikatu, sen

handiagoa izan dezaten 

 

 

Hartzaileak 

• Parte-hartzea eskolatik abiatuta txertatzea

 

 

Metodologiak 

• Prozesu parte-hartzaile bakoitzak bere diseinua izan behar du eta lurraldera egokitu behar 

du. Prozesuak era berean bideratu eta egiteko dauden inertziak saihestea. Diseinuan 

garrantzitsua da kontrastea egitea gonbidatuak izanen diren pertsonetako batzuekin. 

Halaber, nahitaezkoa da joko arauak argi izan ditzatela inplikaturiko alde guztiek.

• Garrantzitsua da prozesu bakoitzeko talde eragilean parte

sortzen eta enpatizatzen dakiten pertsonak izatea.

• Prozesuen ebaluazioan, izan kontuan genero eta lurralde irizpideak.

• Prozesuak erraztearen kudeaketa berritzea eta hobetzea, p

saihestuz (gauza bera errepikatzea parte hartzen duten leku guztietan). Metodologia 

sortzaileak, dibertigarriak eta emozio emaileak baliatzea. 

• Batzuetan, geldialdi bat egin eta parte

ebaluatzeko eta hari buruz hausnartzeko premia izaten dugu, zuzenketak egiteko, 

berbideratzeko eta berrikuntzak sartzeko.

• Parte-hartze digitala eta presentziala uztartzea, baliabide osagarriak erabiliz.

• Parte-hartze prozesuak errazten diharduten enpresa eta profesio

profesionalak eguneratu, prestatu eta berritzea
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Administrazioek interes orokorreko prozesuen buru egin behar dute eta horien kudeaketa 

egokia nabarmendu behar dute, bai eta ere prozesu horiek erraztu, ikuspegi orokorrak 

sortuz eta borondate publiko-pribatuak bateratuz.  

hartzeak eragina izan behar duela erabaki publiko zein pribatuetan 

hartzaileekin konpromisoak sortu. 

Prozesuetan sortzen diren gaiei ekiteko irekitasuna behar da, baita aurretik aurreikusi ez 

Toki entitateetatik gehiago lagundu behar dira elkarteak, sareko lana sustatu be

bien arteko sinergiak bilatu behar dira. 

Azpimarratu behar da prozesu parte-hartzaileen diseinua eta balioetsi behar dira 

hartzearen emaitzak, hartutako erabakiak hobetzeari dagokionez.

Garrantzitsua da prozesu bakoitzaren gibelean talde eragile bat izatea, gidari edo 

Entitate eragileen arteko koordinazioa hobetu prozesu parte-hartzaileetan, gainezarpenak 

 

hartzearekin izan daitezkeen balizko aurreiritziak argitzea:

hartzea ez da arkadia zoriontsua, gure arazo guztien konponbidea

Jendeak uste du parte-hartzea guztiaren gainean erabakitzea dela

hartzea ez da jende asko elkartzea eta mobilizatzea 

Herritarren parte-hartzea ez da “nirea edo gurea” erreibindikatzeko tresna

Dena ez da parte-hartze prozesuetara eraman behar. Nahitaezkoa da 

hautatzea zein gai eta kontu eramanen diren. 

hartzea politikoki erabiltzea saihestu behar dira 

Administrazioetako langile funtzionarioak inplikatu, sentiberatasun eta prestakuntza 

hartzea eskolatik abiatuta txertatzea 

hartzaile bakoitzak bere diseinua izan behar du eta lurraldera egokitu behar 

Prozesuak era berean bideratu eta egiteko dauden inertziak saihestea. Diseinuan 

garrantzitsua da kontrastea egitea gonbidatuak izanen diren pertsonetako batzuekin. 

Halaber, nahitaezkoa da joko arauak argi izan ditzatela inplikaturiko alde guztiek.

itsua da prozesu bakoitzeko talde eragilean parte-hartzaileen arteko konfiantza 

sortzen eta enpatizatzen dakiten pertsonak izatea. 

Prozesuen ebaluazioan, izan kontuan genero eta lurralde irizpideak. 

Prozesuak erraztearen kudeaketa berritzea eta hobetzea, portaera "mertzenarioak" 

saihestuz (gauza bera errepikatzea parte hartzen duten leku guztietan). Metodologia 

sortzaileak, dibertigarriak eta emozio emaileak baliatzea.  

Batzuetan, geldialdi bat egin eta parte-hartzearen funtzionamendua elkarrekin 

o eta hari buruz hausnartzeko premia izaten dugu, zuzenketak egiteko, 

berbideratzeko eta berrikuntzak sartzeko. 

hartze digitala eta presentziala uztartzea, baliabide osagarriak erabiliz.

hartze prozesuak errazten diharduten enpresa eta profesio

profesionalak eguneratu, prestatu eta berritzea 

korreko prozesuen buru egin behar dute eta horien kudeaketa 

egokia nabarmendu behar dute, bai eta ere prozesu horiek erraztu, ikuspegi orokorrak 

baki publiko zein pribatuetan 

Prozesuetan sortzen diren gaiei ekiteko irekitasuna behar da, baita aurretik aurreikusi ez 

Toki entitateetatik gehiago lagundu behar dira elkarteak, sareko lana sustatu behar da eta 

hartzaileen diseinua eta balioetsi behar dira 

hartzearen emaitzak, hartutako erabakiak hobetzeari dagokionez. 

belean talde eragile bat izatea, gidari edo 

hartzaileetan, gainezarpenak 

tzea: 

hartzea ez da arkadia zoriontsua, gure arazo guztien konponbidea 

hartzea guztiaren gainean erabakitzea dela 

indikatzeko tresna 

hartze prozesuetara eraman behar. Nahitaezkoa da 

tiberatasun eta prestakuntza 

hartzaile bakoitzak bere diseinua izan behar du eta lurraldera egokitu behar 

Prozesuak era berean bideratu eta egiteko dauden inertziak saihestea. Diseinuan 

garrantzitsua da kontrastea egitea gonbidatuak izanen diren pertsonetako batzuekin. 

Halaber, nahitaezkoa da joko arauak argi izan ditzatela inplikaturiko alde guztiek. 

hartzaileen arteko konfiantza 

ortaera "mertzenarioak" 

saihestuz (gauza bera errepikatzea parte hartzen duten leku guztietan). Metodologia 

hartzearen funtzionamendua elkarrekin 

o eta hari buruz hausnartzeko premia izaten dugu, zuzenketak egiteko, 

hartze digitala eta presentziala uztartzea, baliabide osagarriak erabiliz. 

hartze prozesuak errazten diharduten enpresa eta profesionalen zerbitzu 



 

 

Kultura parte-hartzailea  

• Kultura parte-hartzailea behar dugu, etengabeko kexak proposamen eta ekarpen 

eraikitzaile bihurtzen lagun diezaguten.

• Baliabideak erabili herritarren parte

• Kargu politikoen eta teknikarien prestakuntzarekin jarraitzea. 

 

Parte-hartzearen emaitzen gaineko komunikazioa eta proiekzio soziala

• Prozesuen sustatzaile diren entitateen eta parte

komunikazio prozesu eta bideak hobetzea.

• Parte-hartzearen kudeaketan erabili ohi diren kontzeptuen esanahiaren gaineko pedagogia 

eta ezagutza hobetzea (esaterako, “itzulera” terminoaren esanahia).
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hartzailea behar dugu, etengabeko kexak proposamen eta ekarpen 

eraikitzaile bihurtzen lagun diezaguten. 

Baliabideak erabili herritarren parte-hartzea sustatzeko eta sentsibilizaziorako.

Kargu politikoen eta teknikarien prestakuntzarekin jarraitzea.  

hartzearen emaitzen gaineko komunikazioa eta proiekzio soziala 

Prozesuen sustatzaile diren entitateen eta parte-hartzaileen harteko informazio eta 

nikazio prozesu eta bideak hobetzea. 

hartzearen kudeaketan erabili ohi diren kontzeptuen esanahiaren gaineko pedagogia 

eta ezagutza hobetzea (esaterako, “itzulera” terminoaren esanahia). 

hartzailea behar dugu, etengabeko kexak proposamen eta ekarpen 

statzeko eta sentsibilizaziorako. 

hartzaileen harteko informazio eta 

hartzearen kudeaketan erabili ohi diren kontzeptuen esanahiaren gaineko pedagogia 


