
 

 

   

 

 

HEDABIDE SOZIALETAKO KOMUNIKAZIORAKO JARRAIBIDEA: Ku-
deaketa eta estrategia 

Zioen adierazpena 
Edozein hiritan bizi diren pertsonek entzun ditzaten nahi dute, eta beren 
arazoak azkar eta eraginkortasunez konpondu ditzaten. Udalak, berriz, 
herritarren beharrak entzun eta ezagutu nahi ditu, berari dagozkion 
zerbitzu publikoak hobetzearren.  
"Hedabide sozialak" (sare sozialak, blogak, bat-bateko mezulariza...) dira 
gaur egun pertsonek inguruarekin erlazionatzeko gehien erabiltzen duten 
komunikabideetako bat; gainera, hiriaren iritzia ezagutzeko bide ematen 
dute, eta bertatik bertara ezagutu daiteke benetan zer gertatzen ari den —
alegia, antzematen hain zaila den "ahoz ahokoaren" parekoa da—.  
Izan ere, 2016an, Estatuko populazioren heren bat baino gehiago da 
hedabide sozialen ohiko erabiltzailea, eta 16 urtetik 55 urtera bitartekoen 
artean % 81era iristen da (IAB Spain1); hedabide sozialek lortu duten 
heldutasun eta sendotasun nabarmenaren adierazgarria da hori.  
2008an, Gasteizko Udalak komunikazioen berrikuntza teknologikoaren 
aldeko apustua egin zuen, sare sozialetan lehen kontuak sortuz eta 
hartara aurrerapausoak emanez gobernu irekirantz. Geroztik, urtez urte 
hazi da udal profil eta zerbitzuen kopurua 
Hedabide horietan udal egoera zein zen aztertu ondoren, sailarteko lan-
talde bat sortu zen, Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailak eta 
Gardentasunaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuak gidaturik, 
zeinak "Komunikazio eta hedabide sozialetarako estrategia"2 landu baitu, 
udalaren hedabide sozialentzat bide bateratu bat urratzeko. 
Besteak beste, erakundeak hedabide sozialetan egiten dituen 
komunikazio-ekintzekin lotutako prozedurak eta zereginak definitzen ditu 
estrategiak. 
Beraz, partaidetzan eta gardentasunean oinarritutako gobernu irekiko 
kudeaketa-ereduaren barruan, zeinean informazioak eta herritarrekiko 
komunikazioak berebiziko garrantzia hartzen baitute, JARRAIBIDE hau 
ematen da, sail guztietako zuzendari nagusiek eta udal entitateetako 
arduradunek bitartekoak jar ditzaten erakundean egunero sortzen den 
informazioa udalaren web-gunean —eta behar denean udalaren profil 

                                         
1  Estudio anual de Redes Sociales 2016. IAB Spain pg 8 
 
2 Komunikazioa eta hedabide sozialak. Kudeaketa eta estrategia. Gasteizko Udala. 2016 
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sozialetan— ager dadin, diseinatutako estrategiari jarraituz. Estrategiaren 
alderdi hauek dira nabarmengarrienak: 
 
1. Informazio iturriak eta udalaren estrategia hedabide sozialetan. 
"Hedabide sozialetarako estrategian" kontuan hartu beharra dago lehen 
mailako informazio-iturriak udalaren web-orria eta profil sozialak direla: 
www.vitoria-gasteiz.org  eta sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org 
Bi web-helbide horietan eskuragarri dauden edukiak izango dira 
erreferentzia nagusiak hedabide sozialetako argitalpenetarako. 
Zuzendari nagusiek eta udal entitateetako arduradunek behar diren 
bitartekoak jarri beharko dituzte www.vitoria-gasteiz.org eta 
sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org web-orrietan berei dagozkien udal 
proiektu, jarduera eta prozedurei buruz argitaratutako informazioa 
eguneratu eta etengabe berrikusteko. 2005eko Herritarrei laguntza 
integrala emateko estrategi plana (65. eta 66. orrialdeak) 3 zehazten dira 
udalaren onlineko informazioa argitaratu eta mantentzearekin lotutako 
ardurak eta zereginak. 
Bestetik, udalaren profil sozialetan argitaratutako informazioak udalaren 
web-orrian argitaratutakoak besteko balioa izango du.  
 
2. Udalaren hedabide sozialetan inplikatutako langileak 
Gardentasunaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuari —zehazkiago, 
Gardentasunaren eta Edukien Atalari— dagokio udalaren web-orriko 
edukiak mantentzeko lanak koordinatzea. "Hedabide sozialetarako 
estrategiak" ezartzen duenez, aurrerantzean hedabide sozialen kudeaketa 
definitzen duen estrategia garatzeaz ere arduratuko da. 
Estrategian ezarritakoaren arabera, "koordinatzaile" izateaz arduratuko 
diren Gardentasunaren eta Edukien Ataleko langileez gain, zerbitzuko edo 
ataleko buruak izango dira beren sailei buruzko informazioa hedabide 
sozialetan argitaratzearen "sustatzaileak"; orobat zehazten da zein 
baldintza bete behar den udal teknikariak eta Alkatetzako aholkulariak 
udalaren profilen "kudeatzaile" izan daitezen. 
Hedabide sozialetako kontu ofizialak kudeatzen dituzten pertsonek 
komunikazio eta herritarrentzako arreta zereginekin lotutako profila izatea 
komeniko litzateke. Sailek berek jarriko dituzte baliabideak pertsona horiek 
behar dituzten ezagutza eguneratuak eskuratu ditzaten eta hedabide 
sozialetako kontuak erabiltzen esperientzia lor dezaten.  

                                         
3 Herritarrei laguntza integrala emateko estrategi plana. Gasteizko Udala. 2005  
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Bestetik, pertsona horiek erakundearen barne-komunikazioko bitartekoen, 
protokoloen, herritarren postontziaren eta abarren barne-funtzionamendua 
ezagutu behar dute, eta egunean egon beren ezagutza arloan.  
Garrantzitsua da hedabide sozialak kudeatzen dituzten pertsonen 
dedikazioa errealismoaz balioestea. Haien dedikazioa desberdina izango 
da proiektuaren zuzendaritzak aukeratzen dituen interakzio-moten arabera 
eta, horrenbestez, zenbat eta irizpide gehiago ezarri gero hainbat eta 
dedikazio handiagoa beharko da. Kontuan izan behar da ez duela ordu 
dedikazio bera izango kontsulta orokorrei edo pertsonentzako oinarrizko 
zerbitzuei erantzuteak edo udal instalazio jakin bati buruzko oharren berri 
emateko profila kudeatzeak.  
Azken urteetako esperientziak erakutsi digu pertsona bakar bat ez dela 
nahikoa horrelako profilak kudeatzeko, beraz, talde bat osatu beharra 
dago, oporraldiak, gaixotasun-bajak... direla eta zerbitzua eman gabe gera 
ez dadin. 
Salbuespenez udalaren profil sozialen kudeaketa azpikontratatzen bada, 
kontratu-harremanean zehaztu beharko da Estrategiaren agirian ezarritako 
arauei jarraitu beharra.  
 

 
Gasteizen, 2017ko otsailaren 14an 
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