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1. SARRERA 

Vitoria-Gasteiz gero eta hiri konplexuagoa eta aldakorragoa da. Europako beste hiri askok bezala, 
aldaketa prozesuak bizitzen ari da, migrazio berriek, eraldaketa ekonomikoek, globalizazioari lotu-
tako fenomenoek eta ingurumeneko arazoek baldintzatuta. Informazioaren eta komunikazioaren 
teknologiek gizarte paradigma berriak eratzen dituzte, mugikortasun elementu berriekin, hau da, 
egonkorrak izan diren testuinguru sozialak eraldatzen dituzten elementuekin. Aldaketaren faktore 
horiek premia eta erronka berriak eragiten dituzte, eta hiria aukeren agerleku bihurtzen dute, baina 
ordura arte ezagutzen ez ziren arazoen agerleku ere bai. Kultura ez dago Gasteizko gizartea urtetan 
esperimentatzen ari den aldaketa horien eraginpetik kanpo. Paraleloki, hiriko kultura eboluzionatu 
eta eraldatu ere egin da eta, beraz, premia berriak ditu, gogoeta egitera eramaten gaituztenak eta 
administrazio publikoen esku-hartzea behar dutenak.

Elkarlan globala, multi-eragilea, kulturaren garapena zaintzeko mekanismorik egokientzat agertzen 
da, kulturaren garapena hiritarrren bizi kalitatea hobetzeko sine quae non baldintza baita. Etorkizu-
neko errealitateak iragartzeari aurrea hartzen zaio, eta hirian elkarbizitza ingurunea eta kultur abe-
rastasuneko ingurunea sortzeko esku-hartzen ahalegintzen da, Gasteizko hiritar guztien ongizatea 
errazteko. 

Ekimen publiko eta pribatu guztiak ezinezkoak lirateke segmentu bakoitzean inplikatutakoak elkar-
lanean arituko ez balira eta hiritarrek parte hartuko ez balute. Esku-hartze publikoak ezinbesteko bal-
dintzatzat ezarri behar du aurretik debate eta partaidetza prozesu bat egotea kultur politikak definitu, 
gauzatu eta ebaluatzeko. 

Vitoria-Gasteizko Kulturaren Plan Estrategikoa lantzeko prozesuaren barruan, Vitoria-Gasteizko Uda-
lak hiritarrei irekitako parte-hartze eredu baten alde egin du, hiriko kultur eragile publiko, pribatu 
zein elkarteko guztien iritzia jaso ahal izateko, dela saio presentzialen bitartez, dela bide digitalen 
bitartez. Horrela, agenteak sartzen dira planaren lidergoan, gobernantza forma berriak erabilita eta 
haien ahalmen politikoa eta inpaktua areagotua. 

Hau da prozesuko faseen eta edukien laburpena: 

Diagnostikoa. Otsailean eta martxoan 7 saio egin ziren hiriko kultur eragileekin. Bost saio 
sektorialak izan ziren eta beste biak sektoreen artekoak, eta biak ala biak hiritarrentzat irekita 
ere egon ziren. 

5 saio sektorialen helburu nagusiak izan ziren sektore bakoitzaren indargune eta ahulgune espezifi-
koak identifikatzea, hurrengo saioetako aztergaiak identifikatzea, eta agente guztien arteko harrema-
nei eta elkarrizketei ekitea. Guztira, 75 pertsonak parte hartu zuten.

Horrez gain, sektoreen arteko 2 saio egin ziren, non 50 pertsona inguruk parte hartu zuten. Saio 
horietan, talde sektorialetan identifikatutako zeharkako gaiak edo gai komunak landu ziren, bai eta 
eztabaida gehien piztu duten gaiak ere.

Lan saio irekiak egiten ziren une berean, Udaleko teknikari batzuk elkarrizketatu dira, Vitoria-Gas-
teizko Udalaren kultur jardueraren gaineko analisi zehatzagoa egiteko.
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Saioen eta elkarrizketen eduki guztiarekin diagnostiko txostena osatu ondoren, bi bilera egin ziren. 
Bilera bat talde eragilearekin izan zen eta bestea udal gobernuaren ordezkari politikoekin. Bile-
ra bietan diagnostiko txostena kontrastatu zen eta diseinuaren eduki batzuk lantzen hasi zen. 

Bukatzeko, diagnostiko fasean galdetegi bat online jarri zen hiritarren esku, maiatzean eta ekainean 
ideiak jasotzeko. Bide horretatik 27 ekarpen lortu ziren.

Diseinua. Plana pentsatzeko fasearen hasiera moduan, jardunaldi ireki bat egin zen kultur eragile 
guztientzat eta hiritarrentzat oro har. Jardunaldi hartan, Mikeldi Zeberiok, Xabier Gantzarainek eta 
Pilar Gonzalok parte hartu zuten hizlari, eta helburua izan zen kultur politiken inguruko ikuspuntu 
desberdinak eta berritzaileak biltzea, plana diseinatzeko fasean ideiak edukitzeko.

Geroago, diseinu fasean, sakonduko ziren gaiak aztertu ziren jardunaldi irekian.

Halere, backcasting prozesua izan zen tresnarik garrantzitsuena, ondoren planaren ildo estrategikoak 
marrazteko funtsezkoa izan baita. 

Proiektuak epe luzera planifikatzeko metodo bat da Backcastinga. Lehenengo lortu nahi den 
ikuspegia lantzen da eta gero, progresiboki, orainera bueltatzen da, eta handik urratsak egiten dira, 
helburua albora utzi gabe.

Backasting prozesuak 3 saio eduki zituen, eta 25 pertsonak parte hartu zuten batez beste saio bakoi 
tzean. 3 saioetan zehar 2030. urtera begira jarri ziren, eta bidea atzerantz egiten hasi ziren orainaldi-
ra iritsi arte. Vitoria-Gasteizen Kultura garatzeko ildo estrategikoak identifikatu ziren eta lehentasunak 
ezarri. 2030rako irudikatu zen egoerara iristeko abian jarri beharko diren berrikuntzez eta lan egiteko 
moduez ere hitz egin zen, egin beharreko ibilbidea errazago eraikitzeko.

Diseinu fasea amaituta eta eragileekin, Talde Eragilea, Kultur Zerbitzuarekin eta ordezkari politi-
koekin kontrastea egin eta gero, Vitoria-Gasteizko Kulturaren plan Estrategikoa, denon artean 
eta denontzat eginiko plana, aurkezteko unea heldu da. Espero dugu plana gobernu eta talde 
politiko desberdinen aurrean sendotzea. 

Azken lerro hauek aprobetxatu nahi genituzke plan honetan parte hartu dute pertsona guztiei 
eskerrak emateko, eman duten laguntzagatik, egin dituzten ekarpenengatik eta ilusioz eta pa-
zientziaz jarduteagatik.

1.1. KULTUR GARAPENAREN ETA KULTUR POLITIKEN ERRONKAK
UNESCOk1 80ko urteetan onartutako definizio antropologikoaren arabera, kultura da gizakien bizitzan 
presente dauden adierazpide, balio, sinismen eta jardunbideen multzoa. Definizio horretatik abiatuta, 
Vitoria-Gasteizko Plan Estrategikoaren funtsa izango diren printzipioetara iritsi gaitezke. 

1. Unesco, Kultur Aniztasunari buruz UNESCOk egindako ADIERAZPEN UNIBERTSALA, Paris (2001), 62. orrialdea… kultura, gaur egun, gizarte baten edo talde sozial baten 
bereizgarri diren ezaugarri espiritual eta materialen, intelektualen eta afektiboen multzoa dela esan daiteke. Arteak eta letrak ez ezik, kulturan sartzen dira bizimoduak, 
gizakien funtsezko eskubideak, balio sistemak, tradizioak eta sinismenak, kulturak gizakiari bere buruaz gogoeta egiteko ahalmena ematen dizkiotenak. Kulturak egiten 
gaitu bereziki gizatiarrak, arrazionalak, kritikoak eta etikoki konprometituak. Kulturaren bitartez bereizten ditugu balioak eta egiten ditugu hautuak. Kulturaren bitartez 
gizakia adierazi egiten da, bere buruaz jabetzen da, bukatu gabeko proiektutzat jotzen du bere burua, egiten duena zalantzan jartzen du, esanahi berriak bilatzen ditu 
nekatzeke eta bere burua ulertarazten duten obrak sortzen ditu.

1. SARRERA 
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Sormen adierazpidea ondasun publikoa da, gizakien eskubide bat eta funtsezko premia bat, bizirik 
irauteko oinarrizko tresna bat, eta gure gaitasun sozialak garatzeko funtseko elementu bat. Horren-
bestez, uste dugu Udalak eta, oro har, toki administrazioek eskura duten guztia egin behar dutela 
komunitateek bakarka eta elkarrekin sormen adierazpide hori orokorrean gauzatu dezaten.

Eta toki eremuan eta eskualdekoan egin da jada bide handia definizio horretara eta balio horietara 
egokitutako kultur politikak garatzen, NBEk dituzten Garapen Iraunkorreko helburuak finkatzen di-
tuen Agenda 2030ean ezarritako Nazioarteko esparruarekin bat etorriz2. 2004an Kulturaren Agen-
da 21 onartu zuten giza eskubideekin, kultur aniztasunarekin, iraunkortasunarekin, demokrazia par-
te-hartzailearekin eta bakerako baldintzak sortzearekin konpromisoa hartu duten mundo osoko hiri 
eta toki gobernuek. 

Harrez gero, gobernu horiek hasieran idatzitako printzipioekin, konpromisoekin eta gomendioekin 
egin dute lan, kulturaren epe luzera begirako ikuspegiarekin, bere garapenerako funtsezko zutabea 
baita. 

“Kultura 21: Ekintzak” dokumentutik3, bi gai tematiko nabarmenduko ditugu, Vitoria-Gasteizko Kul-
turaren Plan Estrategikoan bereziki hartu baitira aintzat: gobernantza eta ekonomia.

 » Tokiko gobernantza: hiritarren, gizarte zibilaren eta gobernuaren baterako erantzukizuna. Ga-
rapen iraunkorra toki mailan esperimentatzen da, eta hiritarren partaidetzarako, eztabaidarako 
eta erabakiak hartzeko gune eta prozesuak beharrezkoak ditu. Tokiko gobernuek posizio pribile-
giatua dute eztabaida demokratikoa aktiboki bultzatzeko. Tokiko gobernuek guneak aktibatu eta 
prozesuak bultzatu ditzakete, hiritarren beren eskubideez baliatzeko, beren gaitasunak handitze-
ko, oraineko protagonista izateko eta etorkizuna erabakitzeko.

 » Kultura eta ekonomia: kulturaren garrantzia, aberastasuna sortzeko eta ekonomia garatzeko 
faktore gisa – Kulturaren finantzaketa hainbat iturriren bitartez, hala nola dirulaguntza, arrisku 
fondo, mikrokreditu edo pizgarri fiskalen bitartez. - Kultur industrien eta tokiko komunikabideen 
eginkizun estrategikoa, tokiko nortasuna eratzen, sormenak irauten eta enplegua sortzen lagun 
tzen duelako. - Kultur ekipamenduen eta ezagutzarekin lan egiten duten erakundeen arteko ha-
rremanak – Egileen eta artisten eskubideen errespetua eta bermea, eta haien lanaren ordainketa 
justua.

Hiri batzuek jada garatua dute kulturaren plan estrategikoa, Agenda 21en oinarrituta zein ez, eta 
beste batzuk, berriz, orain ari dira garatzen, Vitoria-Gasteiz garatzen ari den une berean. Prozesu 
hoentan beti eduki ditugu presente esperientzia horiek, bereziki Bartzelonako Kulturaren Plan 
Estrategikoa 4, zeina 1999an onartu baitzen eta oso ibilbide interesgarria egin baitu. Beste adibi-
de batzuk dira Zaragoza Cultura 2020 Plan Gidaria5 edo Burgosko Kulturaren Plan Estrategikoa6. 

1. SARRERA 

2. Garapen Iraunkorreko helburuak: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
3. Hiri eta Tokiko Gobernu Bateratuen Munduko Erakundea (CGLU), “Kultura 21: Ekintzak”, Bilbo, 2015
4. Kulturaren Plan Estrategikoa: http://www.bcn.cat/plaestrategicdecultura/castella/plan.html
5. Zaragoza Cultura 2020 Plan Gidaria: http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/doc-plan-director.htm
6. Burgosko Kulturaren Plan Estrategikoa: http://burgosciudad21.org/es/plec/
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7. Kultur eta Sormen Industriak

1. SARRERA 

Interesgarria da, halaber, adieraztea Huelva edo Nafarroako Egues Harana Vitoria-Gasteizkoaren 
antzeko prozesuan sartuta daudela bete-betean, eta horrek ahalbidetu dezake haiekin elkarlanak 
edota ideia eta esperientzien trukeak ezartzea etorkizunean. 

Era berean, aipatu behar dugu Eusko Jaurlaritza KSIen7 garapen integralerako estrategia bat azter 
tzen ari dela, Europako eremurako espezializazio adimenduneko RIS 3 estrategiaren barruan, zeinak 
udal politiketan eragina izango baitu eta, beraz, Vitoria-Gasteizko kultur erronkari ere bai.
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Diagnostiko txostenean, Vitoria-Gasteizko kultur egoeraren analisia aurkeztu zen. Analisia egiteko, 
kultur eragileekin egindako saio presentzialak erabili ziren (saio sektorialak eta gaien araberako se-
ktoreen artekoak), bai eta Udaleko teknikariei egindako elkarrizketak eta Udalaren zein Kulturaren 
Euskal Behatokiaren datuen txostenen analisia ere. 

Planean saio presentzialetako ondorioak baino ez dira bildu, bai saio sektorialekoak gaien araberako 
saioetakoak. Dena dela, diagnostiko txosten osoa helbide honetan dago eskuragarri edozeinentzat: 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/33/58/73358.pdf

DEBATE SEKTORIALAREN ONDORIOAK: Indargune eta ahulgune komu-
nak eta sektore bakoitzaren premiak

INDARGUNE KOMUNAK AHULGUNE KOMUNAK

PRESTAKUNTZA

Badago prestakuntzako eskaintza eta eskaria. Heziketa programak eta artistentzako tresnak falta dira. 

SORKUNTZA - EKOIZPENA

Sortzaile eta eragile asko dago oro har, aniztasuna, 
estilo eta formatu ugari, adin tarte guztietakoak. 
Proiektu berri asko, espazio txikiak eta autokudea-
tuak. Boluntariotza.

Artisten eta kultur eragileen atomizazioa, koordina-
ziorik gabe eta talde lanik gabe, orokorrean.
Duintasunik eta profesionaltasunik eza; sorkuntza-
ren profesionaltasunik ez; lan irteerarik edo lanpos-
turik ez hainbeste sortzailerentzat.

HEDAPENA - ERAKUSKETA

Leku eta azpiegitura asko erabilgarri, erakusketeta-
rako edo sorkuntza, erakusketa eta proiekziorako.
Kultur eskaintza zabala, askotariko programazioa eta 
programazio anitza.

Koordinaziorik eta konexiorik ez gune eta azpiegitu-
ren artean.
Tokiko sorkuntzarik eta ekoizpenik ez programazioan.
Kulturaren ikusgarritasun falta, eta kulturaren ba-
lioespenik eta presentziarik ez kalean. Ez da lotzen 
kultura hiriaren irudiari.
Kulturaren eskuragarritasuna: prezioen politika jus-
tua, guneen irisgarritasuna, ordutegiak, eta kontzi-
liazioa.

PUBLIKOAK-OHITURAK-MERKATUA

Publikoa badago eta publiko potentziala ere bai, ohi-
turekin.

Zailtasunak eta baliabiderik ez publikora iristeko eta 
sorkuntza eta publikoaren partaidetza eta inplikazioa 
bultzatzeko. Publiko oso espezializatua eta espezifikoa.
Kontzientziarik eta kultur heziketarik ez.

POLITIKA PUBLIKOAK

Kulturako inbertsioak eta balilabideak urriak eta gain-
beheran: Aurrekontuak, programak… Daudenak gaiz-
ki aprobetxatuta daude.
Desberdintasunak euskarazko eta gaztelaniazko kul-
turaren artean, fase guztietan eta kultur jardueraren 
alderdi guztietan.
Talde lanik ez eta koordinaziorik ez Udalaren, Arabako 
Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta gizarte zibi-
laren artean.



 11

www.vitoria-gasteiz.org/kulturaplana

2 ABIAPUNTUA: DIAGNOSTIKOA

SEKTORE BAKOITZAREN PREMIA ESPEZIFIKOAK
Arte eszenikoak

 Azpiegitura urriak.
 Sorkuntzarako eta ekoizpenerako baliabideak eta guneak eskuratzeko eta erabiltzeko bideak arau-

tu gabe.
 Ez dago baliabideen zentrorik; baliabideak bikoiztuta.

Arte plastikoak
 Prestakuntza zentro arautugabe asko eta hezkuntza planik gabekoak.
 Sorkuntzarako programak falta dira.
 Erakusketetako guneak falta dira; galeriak itxi dira.
 Goraka doan sorkuntzak ikusgarritasunik ez.
 Sarerik ez erakundeen eta erakusketa zentroen artean.

Literatura
 Tokiko idazleen libururik ez liburu dendetan.
 La ez dago euskarazko literaturarik liburu dendetan.
 Desoreka euskarazko eta gaztelaniazko programazioen artean.
 Ez dago idazleen estatusarik edo aitortzarik.
 Argitaletxerik ez hirian eta autoedizioa gainbeheran.
 Itzulpenak ez dira diruz laguntzen.

Musika
 Laguntza gutxi sorkuntzarako, ez materialerako, ez lokaletarako, ez finantzaketarako.
 Ez dago irtenbide profesionalik.
 Publiko oso espezializatua, estiloka.
 Kontzientzia kolektiborik ez musikarien artean.

Ikus-entzunezkoak 
 Etengabeko prestakuntzarik ez; birziklapenik ez.
 Proiekzio aretorik ez (publikoak); daudean, eskasak dira baliabide teknikoei dagokienez.
 Sektorearen erreferenterik ez hirian, ez pertsonak eta ez festibalak eta programak.
 Ikus-entzunezkoen balio galera; pantailen gizarte batean bizi gara baino irizpide gutxiagorekin.
 Publiko falta.
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AZALDUTAKO GAIEN INGURUKO IDEIA KOMUNEN LABURPENA:

 Kultur politika publikoak: ez dira hurbiltzen bertako premietara eta ekoizpenera, partaidetza 
eta lankidetza publiko-pribatuari dagokionez, eta estrategia, irizpide, lehentasun eta balioespenei 
dagokienez. 

 Kultur adierazleak: ez dago kultur adierazlerik, ez eta azterketarik ere, hiriko kultur jardueren 
eragina neurtzeko.

 Politikak eta irizpideak euskarazko kulturarako: ikusgarritasun falta eta kultur eskaintza 
orekaturik ez euskaraz.

 Programak eta proiektuak: programa egokirik ez finantzaketarako, dirulaguntzetarako, sor-
kuntza artistikorako, programa hezitzaileetarako, prestakuntza programetarako.

 Kultur azpiegiturak: ez dago azpiegituren planik irisgarritasuna hobetzeko, guneak edukiz 
betetzeko (programazioa+sorkuntza), guneen arteko koordinaziorako, aretoak kultur sektoreen 
erakusketa eta proiekzioetarako egokitzeko…

 Sareak: koordinazio falta eta talde lanik ez kultur eragileen eta sektoreen artean.
 Prezioen politikak: ez dago politikarik kulturari balioa emateko, irisgarritasuna bermatzeko eta 

kultur jarduera goresteko.
 Komunikazioa: ez dago bisio eta tresna bateraturik programazioa koordinatzeko, eskaintza seg-

mentuka eta eraginkortasunez zabaltzeko, hiritarrak hezteko komunikazioaren bitartez…
 Publikoak: ez dago estrategiarik publikoen garapenerako, publiko berriak sortzeko, dauden pu-

blikoak leial egiteko, publiko leialak beste eskaintza eta adierazpide batzuetara eramateko, publi-
koa parte hatzeko.

 Profesionalizazioa eta irteerak: duintasun falta sorkuntzan, irteera profesionalik ez, prekarie-
tatea lan baldintzetan.
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2 PUNTO DE PARTIDA: DIAGNÓSTICO

etorkizuneko  

IKUSPEGIA
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Hiritarrek eta Udalak elkarrekin pentsatutako eta adostutako bide orri bat da Vitoria-Gasteizko Kultu-
raren Plan Estrategikoa. Planak epe luzeko ikuspegia dauka, 15 edo 20 urtekoa, eta batera planifika-
tutako jomugako egoera batera heltzen saiatuko da. Kultur eragileek, hiritarrek eta Udalak elkarrekin 
adostutako jomuga hori planaren misioaren, bisioaren eta balioen bitartez argitzen da eta 4 edo 5 
urtean behin ikuskatu eta baloratzen da. 

Horregatik markatu zaio epe bat Plan Estrategikoari. Jomuga partekatu horretarako bidearen muga-
rriak markatu nahi dira, eta ibilbide hori egiteko urratsak neurtu. Gure kasuan, plana 2018tik 2021era 
bitartean inplementatuko da, eta prozesu horretan baloratu egingo da ea programa egituratzaileak 
egokiak diren edo ea kultur helburuak birpentsatu behar diren. (Denbora tarteen gaineko xehetasun 
gehiagorako, begiratu txosten honen 6. atala, Planaren inplementazioa).

3.1 PLANAREN MISIOA ZER DA MISIOA?

Misioak planaren zeregina edo planaren izateko arrazoia definitzen du, nagusiki. Nori zuzentzen 
zaion ere aipatzen du, eta zer berezitasun, ezaugarri edo faktore bereizgarrirekin garatzen duen bere 
lana edo jarduera. 

VITORIA-GASTEIZKO KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN MISIOA
Jomuga izanik Vitoria-Gasteizko hiritarren garapen pertsonala eta gizarte ongizatea, hiriko kultur 
ehunarekin elkarlanean jardun nahi dugu, kultur politika osoagoa, lokalagoa, egonkorragoa, inklusi-
boagoa eta demokratigoagoa lortzeko. Eta Vitoria-Gasteizko Udalaren gainerako departamentuekin 
koordinatuta eta elkarlanean eta haien plan estrategikoekin bat etorrita.

Kulturarako sarbide unibertsala eman nahi diegu kultur eragile, artista eta hiriko publiko guztiei eta, 
orokorrean, hiritar guztiei, kulturaren balio kate osoa hartuko duen kultur eskaintza orekatua eta as-
kotarikoa eginez, hiritarren interesak eta premiak abiapuntu hartuta.

Kontuan hartuko ditugu hiriaren izaera, nortasuna eta tradizioak, eta kultura euskaraz sortzea bultza-
tuko dugu bereziki. Era berean, gogoeta, ikerketa eta berrikuntza egiten lagunduko dugu, hiriaren 
garapenerako oso beharrezkoak baitira.

Kulturaren eta Vitoria-Gasteizko hiriaren garapen iraunkorrarekin konprometituta gaude, eta horreta-
rako beharrezkoak diren neurriak, tresnak eta baliabideak jarriko ditugu eskura, oinarrian antolaketa 
parte-hartzaile bat eta kultur eragileen lankidetza edukita.

3.2 PLANAREN BISIOA ZER DA BISIOA?

Bisioak esaten digu nora goazen eta norantz joan nahi dugun etorkizunean. Bisioak balio du etorki-
zunerako nahi dugun egoera baten irudi mentala argitzeko, benetako modu batean. 
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3. ETORKIZUNEKO IKUSPEGIA

VITORIA-GASTEIZKO KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN BISIOA
Kultura hirien garapenerako faktore garrantzitsua izatera igaro da, bereziki UCLGk (United Cities and 
Local Governments; Hiri eta Gobernu Lokal Batuak) 2004an Kulturaren Agenda 21 onartu zuenetik, 
han ezartzen baitzen kultura eta garapen iraunkorraren arteko harremana. Kultura garapen iraunko-
rraren laugarren oinarritzat jo zen, hazkunde ekonomikoarekin, aberastasunaren banaketa justuare-
kin eta ingurumenaren iraunkortasunarekin batera. 

Kultura 21 Ekintzak dokumentuak Kulturaren Agenda 21 ekimenaren barruan proposatzen duen 
ereduak konbinatzen ditu, batetik, kulturaren eta tokiko garapen iraunkorraren beste arlo batzuen 
(heziketa, inklusio soziala, enplegua, hiritarren partaidetza, ingurumena, ezagutza) arteko sinergien 
sustapena eta, bestetik, ondarean, aniztasunean eta sormenean oinarritutako kultur politikak indar- 
tzea.

Vitoria-Gasteiz hiritarren pertzepzio orokorra da orain arte egin diren kultur politikak batez ere erakus-
keta edo programazio politiketan zentratu direla eta politika horiek hirian hainbat publiko eta ohitura 
sendotzen lagundu dutela. Vitoria-Gasteizek kultur ekoizpen zabala eta askotarikoa du, neurri batean 
eskaintzen den kultur prestakuntza eta gune eta ekipamendu publiko ugariari esker, horiek sormena 
lantzea ahalbidetzen dute eta; halere, hiritarren iniziatiba izan da, bereziki, ekoizpen horren arrazoia; 
izan ere, eragozpenak eragozpen gune alternativo ugari eta produktu berritzaileak sortu dituzte eta 
horrek sortzaile gazteei diziplina ugaritan erreleboa hartzen utzi die eta euskarazko kulturaren ikus-
garritasuna eta eskaera ahalbidetu.

Plan Estrategikoak proposatzen duen kultur politikak pertsonen bizitza ziklo osoko garapena azpima-
rratzen du, lehen haurtzarotik hasita, eta, beraz, hiriaren garapena ere azpimarratzen du, kulturaren 
garapenean eragina eduki dezaketen beste arlo batzuekin elkarlanean arituta. Euskararen Erabilera 
Bultzatzeko 2013-2017 Plan Orokorrak8, adibidez, euskarazko kultura bultzatzearen alde lan egitera 
behartzen gaitu, aurretik aipatutako dokumentuaren arabera hizkuntza zeharkako faktorea baita gai-
nerako departamentuen plan eta ekintza garapenean9.

Planaren bisioak apustu garbia egiten du tokiko kultura iraunkorra sortzearen alde, hiritarren garape-
nerako funtsezko faktorea den heinean. Berezko kulturaren sorkuntza aktiboak onurak dakarzkio hi-
riari, egoki babestuta eta ikusgarri eginda hiritarren kultur heziketan laguntzen duten onura sozialak, 
alegia. 

Diagnostikoan antzemandako errealitate berritik eta etorkizuneko erronketatik aterako ondorioa da 
kultur ekoizpenerako sistema babestu eta sendotzea komeni dela, beste ezer baino lehen. Ekimenez 
beteriko kultur ekoizpena da arteen ekologia osasuntsuaren oinarria. Beste gauza askoren oinarria 
ere bada: geure buruaren gaineko zentzua, besteen gaineko zentzua, gure memoria kolektiboa, ara-
zoak konpontzeko dugun gaitasuna, gure bizitzeko plazerra.

Tokiko kultur jarduera iraunkorraren funtsezko ezaugarria da tokiko komunitateak direla kultur jar-
duera hori hasi, diseinatu, kontrolatu, inplementatu, kudeatu eta jardueraren beraren jabe direnak. 

8 Euskararen Erabilera Sustatzeko Plan Orokorra 2013-2017, Vitoria-Gasteiz, 2013-2017
9. 2.3.3 puntua. Euskararen Erabilera Sustatzeko Plan Orokorraren transbertsalitatea, Vitoria-Gasteiz, 2013-2017, 35. orrialdea
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10. Pertsona orok kultur bizitzan parte hartzeko duen eskubidea (15. artikulua, 1a paragrafoa), Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Na-
zioarteko Ituna, Nazio Batuak, 1966, 4. orrialdea.

 11.  Adibidez, Dibertsitate funtzionala (desgaitasuna) duten pertsonen eskubideen gaineko Nazio Batuen Konbentzioa edo UNESCOren Kon-
bentzio Kulturalak eta Genero Berdintasuna.

Babesa komunitatearen beraren barrutik zein kanpotik dator; ez dago ekosistemarik norbere burua 
erabat sostengatu dezakeenik. Kanpotik ematen den babesak (kasu honetan, administrazioaren la-
guntza) elkarrekiko obligazio eta eskubideen sare bat dauka inguruan.

Kulturaren eskubide unibertsala, hiritar guztiei kulturara iristea erraztuz, bisioak markatzen duen 
bigarren lehentasuna da. Nazio Batuek10 azaltzen duten moduan, pertsona orok duen kultur bizi 
tzan parte hartzeko eskubidea hezkuntza eskubidearekin lotuta dago berez, zeinaren bitartez norba-
nakoek eta komunitateek beren balioak, erlijioa, ohiturak, hizkuntzak eta beste kultur erreferentzia 
batzuk transmititzen baitituzte eta elkarrekiko ulermena eta kultur balioen errespetua sustatzen la-
guntzen baita.

Nazioarteko beste tresna batzuek11 kultur jardueretara eta kultur eta arte bizitzaren alderdi guztietara 
iristeko eta haietan parte hartzeko eskubidea aipatzen dute, eta berdintasunezko baldintzetan izan 
behar dela esaten dute. “Bizitza kulturala” espresioa kulturaren izaeraren erreferentzia esplizitua da, 
kultura bizi prozesu gisa eta prozesu historiko, dinamiko eta ebolutibo gisa, iragana, oraina eta etor-
kizuna duen zerbait gisa.

Horrenbestez, Plan Estrategikoaren bisioak eskatzen du TOKIKO SORKUNTZA IRAUNKORRA ETA KUL-
TURA ESKUBIDE UNIBERTSALA babesteko, hiritarren garapenerako eta denon onurarako funtsezko 
faktoreak baitira.

3.3 PLANAREN BALIOAK ZER DIRA BALIOAK?

Plana inplementatzeko prozesuan jarduteko eraren oinarri diren printzipio etikoak dira. Portaera ja-
rraibide batzuk sortzea ahalbidetzen digute.

VITORIA-GASTEIZKO KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN VALIOAK

 Entzute aktiborako prestasuna: gure konpromisoa da hiritarrei aditzea eta haiek dituzten in-
teresei erantzutea, desberdintasunak desagerrarazteko eta politika justuagoak garatzeko. 

 Partaidetza eta talde lana: gobernantza eredu parte-hartzailea dugu oinarri, bai udalaren ba-
rruan zein kanpoan, hiritarrekin eta kultur eragileekin batera lan eginda eta erabakiak hartuta.

 Berezko nortasuna: kontuan izanda hiriaren berezko ezaugarriak, Gasteizko eta Arabako berezko 
euskal kultura bultzatzen dugu, euskal kultura baten barruan, hau da, kultura euskaldunaren eta eus-
karazko kulturaren barruan, eta aniztasun kulturalerantz aurrera egiten dugu, berezko nortasun hori 
gizarteko mestizaiak eta heterogeneotasunak ematen dituzten ezaugarriez elikatuta.

3. ETORKIZUNEKO IKUSPEGIA
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 Jarrera berritzailea: inplikatzen gara sorkuntza berriak, bai hirikoak bai hiritik kanpokoak, eta 
gizartearen abangoardiak eta erronka berriak kultur eskaintzan sartu daitezen, eta horrela etenga-
be moldatzeko, begirada irekiarekin, sormenarekin eta ausardiarekin.

 Bikaintasuna kudeaketan: kalitateko kultur eskaintza lortzeko, bikaintasuna eta gogoeta eten-
gabea hartzen ditugu kulturaren kudeaketa oinarri, horrela politiken egonkortasuna eta konstan 
tzia bermatzeko. 

 Genero berdintasuna: agintzen dugu emakumeen presentzia, jarduera eta ikusgarritasuna 
gero eta handiagoa izango dela kulturaren balio kate osoan, indarkeria matxista errotik ezabatzen 
lagunduko duten kultur politika inklusiboen bitartez. 

 Haurtzaroa eta gazteria: haurrak etorkizuna dira, eta berrikuntza eta garapena haiengan dau-
de. Gainera, beharrezkoa da gazteek aktiboki parte hartzea kulturaren kudeaketaren gainean era-
bakiak hartzeko prozesuetan, maila guztietan, horrek beren egungo bizitzan eragina duelako eta 
beren etorkizunerako ondorioak izango dituelako.

3. ETORKIZUNEKO IKUSPEGIA
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4. LAN ILDOAK

Ondoren azaltzen diren lau lan ildoek epe luzera proiektatutako bisioa hezurmamitzeko gakoak es-
kaintzen dituzte. Halere, epe ertainera edo laburrera berrikusi eta birplanteatuko dira. Kasu honetan, 
zehazki, 2021ean egingo da hori, Plan Estrategikoaren lehen aldia amaitzen denean. 

4.1 KULTURAREN GOBERNANTZA: DEMOKRAZIA ETA PARTE-HARTZEA
Gobernantzak eskatzen du, batetik, gobernua “ona” izatea eta, bestetik, gobernu partekatua izatea. Hiru 
dimentsiotara zabaltzen da: 1) hainbat aktoreren arteko gobernantza: sektore publikoa, sektore priba-
tua eta gizarte zibila; 2) gobernantza horizontzala edo transbertsala: jarduera publikoaren hainbat ere-
mu; eta 3) gobernantza bertikala edo maila askotakoa: gobernuko hainbat maila.

Kulturaren gobernantza kulturaren demokrazian oinarritzen da, zeina hiritar aktibo baten funtsezko ele-
mentua baita eta partaidetza eta elkarrizketa bultzatzen baititu. Horregatik, lan ildo honek inplikatutako 
pertsona guztien partaidetza eskatzen du; pertsona horiek kultur politika publikoak lantzen, aplikatzen 
eta ebaluatzen parte hartzea eskatzen du, eta kulturaren demokrazia gauzatzea erraztera bideratzen da.

Vitoria-Gasteizko Kulturaren Plan Estrategikoaren kasuan, etapa guztietan egon da partaidetza eta 
horretarako egitura batzuk ezarri dira: eztabaida taldeak, talde sektorialak, Talde Eragilea… Planaren 
inplementaziorako eta fase honetan ere partaidetza bermatzeko, gure hiriko kultur munduaren ezauga-
rriekin bat datorren egitura egokia sortuko da.

Kulturaren gobernantza demokratiko eta parte-hartzaileak helburu hauek ditu jomuga:

 Hiritarren eta kultur eragileen partaidetza erraztea, bakarka edo taldeen ordezkari gisa parte har-
tu dezaten lehentasunak definitzen, erabakiak hartzen, instalazio, programa edo kultur ekitaldiak 
kudeatzen, eta kultur politikak gauzatzen edo ebaluatzen. Komunikazio estrategia koherenteak 
bultzatzea, hiritarren eta kultur eragileen informazioa, debatea eta ezagutza bermatzeko.

 Komunikazio estrategia koherenteak bultzatzea, hiritarren eta kultur eragileen informazioa, deba-
tea eta ezagutza bermatzeko.

 Koordinazio horizontaleko mekanismoak sustatzea kulturaren eremuan erantzukizunak dituzten 
departamentu sail guztien artean.

 Udalaren, inguruko hirien, lurraldeko gobernuaren eta gobernu autonomikoaren arteko lankide 
tza sustatzea, kultur politikaren alorrean batera aritzeko.

4.2 TOKIKO SORKUNTZAREN ALDEKO APUSTUA
Tokiko kultur politikak ondareari, aniztasunari eta sormenari buruzko gogoetak abiapuntu hartuta 
definitzen eta egokitzen dira. Nazioartean nahiko adostasuna dago esatean gaur egun tokiko kul-
tur politiken interes nagusia sinbolikoaren eta espresiboaren artean kokatzen dela, abangoardiako 
adierazpideen eta eguneroko bizitzako kulturaren artean. Tradizioaren eta modernitatearen arteko 
elkarrizketa, sarritan tradizioa sendotzeko edo babesteko joeraren eraginpean dagoena, aldatu egin 
liteke eskaintza dinamikoagoarekin. Orainarekin harremanetan ez dagoen tradizioak ez du ez atzera 
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ez aurrera egiten, fosilizatu egiten da. Modu berean, tradizioaren ongarriaz baliatzen ez dakien aban-
goardia ez da inoiz errotuko.

Tradizioa nortasunari lotuta dago, eta nortasuna komunitateari. Kultur eskubideak dira pertsona 
batek kultur komunitate batekin edo gehiagorekin identifikatu ahal izateko duen bermea, bai eta 
aukeraketa hori bere bizitzan zehar aldatu ahal izatekoa ere. Tokiko kultur komunitateak kulturak 
orokorrean bizi duen homogeneizazioaren eraginpean daude eta ezinbestekoa da Udalak hurbileko 
politikak egitea tokiko kultur adierazpideak garatzeko.

Tokiko sorkuntzaren aldeko apustuak helburu hauek bete behar ditu:

 Tokiko kulturaren prestakuntza, sorkuntza, ekoizpena eta berrikuntza bultzatzea.
 Bermatzea tokiko ekoizpenek presentzia garrantzitsua eta orekatua edukitzea hiriko kultur jardue-

ren multzoan.
 Euskarazko kultura bultzatzeko programak sustatzea.
 Kultura inklusiboa eta LGTBI kultura sortzea eta ekoiztea bultzatzea, publiko gehiagotara iritsi ahal 

izateko. 
 Kultur adierazpideen eta kulturarteko proiektuen aniztasunaren onarpena bultzatzea. 
 Heziketa eta prestakuntzako estrategietan tokiko kultur baliabideak (tokiko artistak, espazioak, es-

kaintza eta eskaera) egoki baloratuta egotea ahalbidetzea.

4.3 KULTURARAKO SARBIDE UNIBERTSALA
Kultur hiritartasunak askatasunak, eskubideak eta erantzukizunak dakartza berarekin. Kultur eskubi-
deek bermatzen dute, batetik, pertsona guztiek ahalmena edukitzea norbere identifikazio prozesua 
askatasunez bizitzeko beharrezkoak dituzten kultu baliabideetara iristeko, eta, bestetik, jada dauden 
kulturetan parte hartzeko eta kultura horiei beste itxura bat emateko ahalmena izatea. 

Kultur unibertsora iritsita eta bertan parte hartuta, hiritar guztien eta hiriko erakundeen kultur pre-
miak eta eskaerak onartzera iristen da, tartean daudela kultur eragileen premiak eta eskaerak. 

Hauek dira kulturara sarbide edukitzearekin batera planteatzen diren helburuak:

 Publikoak kultur jardueretan eta kultur sorkuntzetan era zabalagoan eta aktiboagoan inplikatzea 
bultzatzea.

 Emakumeek eta LGTBI kolektiboak kultur bizitzan parte hartzeko aukerak handitzea, eta genero 
diskriminazioaren aurka jardutea. 

 Kulturarako sarbide unibertsala bermatzeko protokolo bat onartzea.
 Pertsona guztiek eta aniztasun funtzionala dutenek ere kultur ekipamendu eta espazioetara iristea 

errazagoa izan dezaten neurriak bultzatzea.
 Kultur berrikuntzarako programak ahalbidetzea gazteentzat, kultur lengoiaiei, ingurune digitalei 

edo genero berdintasunari buruzko alderdiak sartuta, adibidez.
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 Garraioari eta hiriko mugikortasunari buruzko neurriak bultzatzea, kontuan hartuta hiritarrei kul-
tur bizitzara iristeko aukera eman behar dietela.

4.4 KULTURAREN ITZULKIN SOZIALA ETA GUZTION ONURA
Kultura da errealitatea ulertu, interpretatu eta eraldatzen uzten digun prozesu bat; are gehiago, kul-
tura guztion ondarea da, eta pertsona bakoitzak bere etorkizuna sortzeko duen ahalmena handitzen 
du. Pertsona guztiek daukate kultura emateko eta guztiek parte hartzen dute kultura lantzen. 

Horrez gain, kulturaren itzulkin sozialaren gaineko diskurtsoan kultura inbertsiotzat hartzen da, kultur 
proiektuen eta ekimenen balioa onura sozialaren, ekonomikoaren eta proiektu eta ekimen horietatik 
atera daitekeen beste edozein onuraren menpe jarrita. Era berean, kulturaren balio publikoa azpima-
rratzen du eta kulturari lotutako elementu ukiezinak, ondorioak eta esperientziak identifikatzearen 
alde egiten du, eta kulturak berez duen balioa baloratzeko tresnak ezartzen ditu, politika publikoen 
edo errealitate sozial edo ekonomikoaren beste eremu batzuekiko ezinbesteko loturatik aldenduta. 

Lan ildo honetan, kultura defendatzen da hiritarrei onurak ekartzen dizkien ondasun publikoa den 
heinean eta kulturaren balio publikoaren alde egiten da nagusiki, kultur politiken onuren elementu 
transbertsalak identifikatuta, kulturak duen inpaktuari, hau da, kulturaren ahalmenariedo kanpo era-
bilerari hainbeste kasu egin gabe.

Hauek dira lan ildo honek dituen helburuak:

 Kulturaren balioa bultzatzea, bai eremu instituzionalean bai hiriaren eremuan, guztion ondasuna 
baita.

 Bermatzea tokiko garapen ekonomikorako estrategietan kulturaren ekonomiaren logika espezi-
fikoak sartzea eta kulturaren aktoreekin lan egitea, artisten eta sortzaileen profesionalizaziorako 
bidea errazteko eta tokiko kultur enpresek hiriko kultur jardueretan presentzia handiagoa eduki 
dezaten.

 Kultur azpiegituren eta espazioen planifikazioa eta koordinazioa bultzatzea, kultur ekosistema za-
bal baten piezak diren heinean.

 Prestakuntza jarduerak eta sentsibilizaziokoak bultzatzea kulturaren profesionalentzat, kulturara 
iristeko eta kultura erreproduzitzeko jada dauden edo agertzen hasi diren formek kulturan, gizar-
tean eta ekonomian dituzten inplikazioen gainean.
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5 PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK

Gobernantzako demokrazia, tokiko sorkuntzaren aldeko apustua, kulturarako sarbide unibertsala eta 
kulturaren itzulkin soziala proiektuen bitartez garatuko dira, bai eta proiektu horietako ekintzen bi-
tartez ere. Atal honen arabera, programa egituratzaileak dira horiek denak.

Programa egituratzaile horien bitartez agerian jartzen da eta gauzatzen da Kulturaren Plan Estrategi-
koa, bai eta planaren lan ildoak eta epe luzerako helburuak ere. Planteamendu honek egingo du ur-
tetik urtera ekintza zehatzagoak egotea. Ekintza zehatzago horiek, berriz, Vitoria-Gasteizko Udalaren 
Kultura Zerbitzuaren esku-hartzeen artean jasoko dira eta hiriko kultur ondarearen babesa bermatu 
beharko dute. 

5.1 KULTURA KM0
Hurbileko produktuaren edo hurbileko kontsumoaren filosofian oinarritzen den programa bat da 
KULTURA KM0. Kulturari dagokionez, tokiko sorkuntzei babes gehiago eman nahi zaie eta sorrera 
lekutik kontsumo lekura edo gozatze, erabilera edo parte-hartze lekura arteko distantzia murriztu. 

KULTURA KM0 programak kultur sorkuntzaren eta eskaintzaren berrikuntza eta kalitatea sustatzen 
ditu, kultura Vitoria-Gasteizko hiriaren garapenerako faktorea dela onartuta. Tokiko sorkuntza agerian 
jarriz eta artisten eta taldeen artean espazioak eta ezagutzak partekatuz osatzen da KULTURA KM0 
programa, jarduera horiek baitira kultur eta arte jarduera guztiek beharrezkoa duten oinarria.
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KULTURA KM0 PROGRAMAREN PROIEKTUAK

1. LANKIDETZAZKO ZENTROA SORKUNTZARAKO

Diziplina askoko sorkuntza zentro berri bat sortzea, artisten artisten arteko harremana bultzatuko 
duten espazio partekatuekin. Sinergiak sortu nahi dira proiektu desberdinen artean, sektore desber-
dinen artean eta kultur adierazpide desberdinen artean, sorkuntza lan berriak sortu ahal izateko eta 
kultur agenteen artean elkarteak eta sareak sortzea bultzatzeko. Hiritarrekiko interakzioa eta elkarri-
zketa ere sartzen dira zentroaren jardueren artean.

Lantalde baten bitartez zentroaren plana landuko da, eta helburu espezifikoak eta egin beharreko jar-
duerak definituko dira eta erabilera eta lagapen erregelamendua eta zentroaren kokalekua erabakiko 
dira. Berariaz adieraziko da kultur agenteekin eta euskarazko kultura sortzen duten artistekin bereziki 
lan egingo dela, zentro horretara jo dezaten euskarazko kultura ikusarazteko eta gehiago ezagutarazte-
ko. Horrez gain, argitu egingo da hirian dauden beste kultura batzuen eragileekin egingo dela lan, zen-
tro horretan parte hartu dezaten kulturen arteko konexioa eta kulturarteko sorkuntza lanak sustatzeko.

2. SORKUNTZETAN BERRIKUNTZA ETA KALITATEA BULTZATZEKO PROGRAMA

Tokiko proposamenetan eta sorkuntza lanetan berrikuntza eta kalitatea bultzatzeko beken programa, 
tradizioa proposamen irekiagoetara, berrietagoetara eta abangoardistagoetara bideratuta garatzeko 
asmoarekin eta tradizioa proposamen eta joera berrietan txertatzeko asmoarekin. 

Beken programak proposatzen du kultur edo arte proposamen bat edo horrelako proposamen bat 
garatu ahal izateko esparru edo tresna bat sortarazten duten ikerketa, garapen eta berrikuntza proie-
ktuak (I+G+b) finantzatzea. Definitu beharko dira, besteak beste, berrikuntza, kalitate, bikaintasun, 
garapen, ikerketa eta ebaluazioaren kontzeptuak, programaren helburuak, eta proiektuetan baloratu 
beharreko alderdiak, hala nola:

 Tokiko joeren eta joera globalen integrazioa.
 Kultura digitalaren sustapena.
 Kulturaren alorreko teknologia berrien eta software librearen integrazioa. 
 Lankidetzazko proiektuak.
 Fusioa eta hibridazioa.
 Kulturako kalitatea eta bikaintasuna.

 Kultura inklusiboaren sustapena. 

 Kultur aniztasuna eta euskara.

3. EZAGUTZA PARTEKATZEKO JARDUERAK

Ezagutzak kudeatzeko eta ezagutzak artista eta kultur talde eta eragileen artean zabaltzeko ekintzak 
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abian jartzea. Asmoa da aukerak ematea pertsonen ezagutza tazitua edo inplizitua partekatzeko eta 
aprobetxatzeko, ezagutza hori esplizitu egiten lagunduko duten jardueren bitartez. Planteatzen di-
ren ekintzetan hauek sartzen dira:

 Hazitegiak: kode batean jasotako praktika onak trukatzeko mintegiak. 
 Artisten egoitzak.

 Hiriko kultur eragile eta taldeekin trukeak egitea, bai eta kulturaren edo hizkuntzaren 
aldetik antzeko egoera gutxituan dauden beste erkidego edo probintzia batzuetakoekin ere, hala 
nola Galizia, Akitania, Euskal Herria, Nafarroa eta Kataluniakoekin. 

 Mentoring: kultur sorkuntzan esperientzia, bidea eta trebetasunak dituen profesional baten 
aholkularitza, informazioa edo orientabideak eskaintzea, beste pertsona baten garapen pertsona-
laren eta profesionalaren onurarako. 

 Baliabide irekien gordailua: Lankidetzazko online espazioa ezagutza esplizitua gordetzeko 
eta partekatzeko, pertsona guztien eskuragarri egongo den espazioa, truke eta interakzioetarako 
espazioa, eta sare sozialekin bateratutako espazioa.

4. PROIEKTUEN FINANTZAKETA

Kultur eta sorkuntza proiektuak diruz laguntzeko programa, balorazio irizpide berrituekin. Lantalde 
baten bitartez Udalak gaur egun dituen dirulaguntza programak birplanteatuko dira, kulturaren sek-
tore guztien premiekin bat datozen balorazio irizpide berriak sartzeko:

 Formatu aniztasuna baloratzea edo formatu aldetiko berritasunak: formatu txikiak, malguak, 
publikoarekiko harremana… 

 Pertsonen adina baloratzea: gazteen eta beteranoen sorkuntza lanak bultzatzea. 
 Esperientziak eta bizipenak bultzatzen dituzten sorkuntza lanak baloratzea, baita beste 

lekuetan eskuratutakoak bultzatzen dituztenak ere. 
 Euskarazko sorkuntza lanak baloratzea.
 Berrikuntza edo proposamen berritzaileak baloratzea.

 Emakumeen eta LGTBI kolektiboaren inklusioa eta sorkuntza lanak baloratzea.
 Sorkuntza lanean kalitatea baloratzea.

Era berean, dirulaguntza programa berriak sortzea planteatuko da, hala nola liburuen edo obren 
itzulpenak egiteko laguntzak organo eskumendunekin koordinatuta.

5. LANKIDETZAZKO PROGRAMAZIOA

Udalaren kultur jardueren programazio proposamen bat lantzea, KM0 irizpideari lehentasuna eman-
da, eta gutxieneko produkzio kopurua bat programatuta eta tokiko proposamenak ahalik eta gehien 
aprobetxatuta. Asmoa da tokiko ekoizleen sare bat sortzea (KM0 filosofiaren terminologiaren bat da-
torrena), askotariko programak, kalitatezkoak, berritzaileak, justuak eta pluralak bermatzeko. 

5 PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK



26

Programazio mahai bat jarriko da abian, programatzeko irizpideak erabakitzeko, hala nola hauek:
 Berrikuntza eta kalitatea.

 Formatua.

 Sorkuntza prozesuari garrantzi eta ikusgarritasun handiagoa, eta ez soilik produktuari.
 Esperientziak, bizipenak eta kultur heziketa bultzatzen dituzten jarduerak.

 Emakume sortzaileen berdintasuna eta presentzia.

 Oreka euskarazko eta gaztelaniazko kulturen artean.

 Amateurra eta profesionala bereiztea.

 Kultur aniztasuna ikusaraztea.

 Erraztasunak kontziliaziorako: ordutegiak, aniztasuna, aldiberekotasuna…

6. SUSTAPEN ETA KOMUNIKAZIO PLANA

Sustapen eta komunikazioko plan integral bat sortzea, komunikazio digitala barruan sartuta, fun 
tsezko komunikazio estrategia den heinean. Komunikazio planak Eusko Jaurlaritzaren 20/1997 Iris-
garritasuna Sustatzeko 20/1997 Legea jaso beharko du, komunikaziorako desgaitasuna eta desgai-
tasun sentsoriala duten pertsonekiko komunikazioa bermatu ahal izateko. Kontuan hartuko ditu, ha-
laber, euskarazko komunikazioa bermatzeko Udalak onartutako ordenantza eta hizkuntza irizpideak, 
eta beste hizkuntza batzuetarako irizpideak gehitu ditu, xede publikoa kultur talde minoritarioa bal-
din bada.

5 PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK



 27

www.vitoria-gasteiz.org/kulturaplana

Planak hauek azalduko ditu argi eta garbi: 
 Bereizteko eta ikusgai egiteko irizpideak kultur eskaintza tokiko ekoizpenekoa denean. 
 Bereizteko irizpideak kultur eskaintza euskaraz denean.
 Kultur erreferentziako online tresna bat edo orrialde bat, hiriko kultur eskaintza guztiarekin (kultur 

agenda edo gida), interakziorako eta kulturaz eztabaidatzeko espazioekin, informazioarekin eta pro-
posamenekin. 

 Hiritarrekin komunikatzeko bide berriak, fisikoak zein digitalak: sare sozialak, APPak.
 Preskriptoreen erabilera komunikazio estrategia gisa, esaterako, beste kultur talde batzuen errefe-

rentziak, jarraitzaileak eta komunikaziorako beste plataforma batzuk.
 Udalaren inbertsioa komunikazio plan bat abian jartzeko, lan horren kudeaketarako pertsona bat 

edukita.

5.2 VITORIA-GASTEIZ PARTICIPA
VITORIA-GASTEIZ PARTICIPA gobernantza irekiagoan eta demokratikoagoan sakontzeko programa 
da. Lankidetzazko gestio eredu batez eta kultur jarduera parte-hartzaileez baliatzen da, hiritar guztiak 
kulturara iristea bermatzeko.

Programa egituratzaile honen asmoa da kultur politikak bideratzea kokudeaketa publiko-pribatuko 
erdu baterantz, publikoek eta hiritarrek oro har hiriko kultur jardueretan parte hartzeko bide eta 
prozesuak irekita.
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VITORIA-GASTEIZ PARTICIPA
PROGRAMAREN PROIEKTUAK
1. KULTURAREN KUDEAKETARAKO EREDU MISTOA

Hiriko kultur bizitzan parte hartzen duten edo eragina duten aktore guztien parte-hartzean, lankide- 
tzan eta koordinazioan zentratutako eredu bat ezartzea kulturaren kudeaketarako. Kultur jarduerak 
hiru eremu orokor hauetakoak dira: kultur eragileak eta Udala; Udalaren barruko zerbitzuak; eta 
hainbat erakunde. (Xehetasun gehiagorako, ikusi Kulturaren Plan Estrategikoaren inplementazioari 
buruzko 6. puntua).

Kulturaren kudeaketarako ereduak hiru lankidetza eremu aurreikusten ditu:
 Kokudeaketa publiko-pribaturako egitura: egitura honen helburu nagusia da ziurtatzea Kulturaren 

Plan Estrategikoa egoki inplementatuko dela eta inplementazioaren gaineko erabakiak hartzea. Fo-
roak eta mahaiak planteatzen dira (sektorialak, lurraldekoak, ordezkaritzakoak…), honetarako:

  Gogoeta egiteko eta kultur eragileen, kultur sektoreen eta hiritarren premiak biltzeko eta eran- 
tzuteko. 

 Kontsultak egiteko eta proposamenak biltzeko, adostutako adierazle batzuen arabera. 

 Kulturaren Plan Estrategikoaren gainean erabakiak hartzeko.
 Udal departamentuen arteko lankidetzarako egitura: Helburua da kudeaketa eta departamentuen 

arteko egitura erraztea, departamentuen baliabideak aprobetxatuta, lanak bikoizketa saihestuta, pro-
posamen berritzaileak eginda, ezagutza eta esperientziak partekatuta eta jarduerak koordinatuta.

 Beste erakunde batzuekiko koordinaziorako eta elkarrizketarako egitura: Aldundia, Eusko Jaurlaritza, 
hurbileko hiriak edo hiri erreferenteak, eta nazioarteko esparruak (Agenda 21, UNESCO). 

2. LANKIDETZAZKO KULTUR AURREKONTUAK

Hainbat ekintza abian jartzea kulturaren aurrekontua kultur eragileen eta hiritarren premia eta es-
kaerekin gehiago bat etor dadin, gardenagoa eta berdintasunezkoagoa izan dadin, eta langileen 
lan eskubideak errespetatu ditzan. Hiru ekintza planteatzen dira aurrekontuak lantzean lankidetza 
handiagoa egon dadin: 

 Prozesu parte-hartzailea hastea kultur eragileek eta hiritarrek elkarrekin erabakitzeko zertan inbertitu 
Kulturaren aurrekontuaren zati bat.

 Kulturaren aurrekontuaren zati bat gordetzea Kulturaren Plan Estrategikoan planteatutako ekintza 
berrietarako. 

 Politikarien bultzada udalaren erabaki organoetan, Kulturaren biztanleko aurrekontu osoa handitze-
ko eta mugakide diren eskualdeetan eta, bereziki, Gipuzkoan eta Bizkaian dauden batez bestekoeta-
ra iristeko.
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3. PUBLIKOAK ZABALTZEKO EKIMENAK

Publikoak sortzeko eta fidelizatzeko estrategien garapena, kontuan hartuta batez ere kontziliazioa eta 
irisgarritsaun neurriekin osatuta. Hainbat ekintza planteatzen dira publikoak zabaltzeko:

 Hiriko garraioa eta mugikortasuna errazteko neurriak.
 Prezioen politika bat definitzea.
 Euskarazko kulturara iristeko plan bat definitzea, Komunikazio Planarekin koordinatuta.
 Kontziliazio neurriak definitzea eta inplementatzea publiko berriak sortzeko, kulturan parte ez hartze-

ko arrazoiak aztertzea, eta xede profil bakoitzerako estrategia desberdinak sortzea:

 Gazteak eta nerabeak: preskriptoreak, zer tokitan mugitzen diren, eskaintza berritzilea, sare 
sozialen eta teknologia berrien erabilera, Software Librea… 

 Ondorengoak dituzten familiak: Familiaren hainbat subjektu kontuan hartzen dituzten estrategiak.

 Beste kultura batzuetatik datozen hiritarrak: Komunikazio hurbilagoa, programazio berezia, 
haien kulturaren transmisioa…

 Jada badauden publikoak fidelizatzeko neurriak definitzea eta inplementatzea. Esaterako, pro-
mozioa, bonoak, deskontuak edo harpidetzak.

 Publiko aktibo eta leialaren parte-hartzea errazteko neurriak definitzea eta inplementatzea, hauek 
bultzatuta: boluntariotza, ekitaldien antolaketan eta programazioan parte hartzea, beste kultur ohitu-
ra batzuetara aldatzea eta erakartzea.

5.3 KULTUR EKIPAMENDUAK LANKIDETZAN
KULTUR EKIPAMENDUA LANKIDETZAN izeneko programa egituratzailearen asmoa da jada existitzen 
diren kultur ekipamenduak berrantolatzea eta lankidetzan erabiltzeko modu bat birdefinitzea, ondo-
ren ekipamenduetan aldaketak egin edo ekipamendu berriak planteatu ahal izateko, hiriko kultur 
jardueraren premietara erantzuteko, bai sorkuntzarako bai erakusketa, proiekzio, programazio edo 
zerbitzuetarako.

Ekipamenduak elkarren artean konektatuta egonda eta kultur eragileen eta hiritarren premietatik 
hurbil egonda, aukera handiago dago baliabideak aprobetxatzeko, pertsona guztien irisgarritasuna 
bermatzeko eta kultura guztien onurarako zerbati gisa agertarazteko.

KULTUR EKIPAMENDUAK  
LANKIDETZAN PROGRAMAREN
PROIEKTUAK 
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1. KULTUR EKIPAMENDUEN PLANA

Ekipamendu Plan bat lantzea, jada existitzen diren gune publikoei probetxu eta etekin handiago 
ateratzeko. Gutxienez, planak atal hauek edukiko ditu:

 Hiriak dituen kultur ekipamendu publikoen mapa.
 Kultur sektoreek, eragileek eta Udalak dituzten premien mapa.
 Gune bakoitzaren funtzioak eta erabilerak birdefinitzea, funtzioanalagoak eta diziplina askotarakoak 

izan daitezen eta sorkuntzarako eta programaziorako balio dezaten.
 Desgaitasun fisikoak eta mugitzekoak, komunikaziorako desgaitasunak eta desagaitasun sentso-

rialak dituzten pertsonen irisgarritasuna bermatzea, Irisgarritasunaren Sustapenerako Eusko Jaurla-
ritzak emandako 20/1997 Legea aplikatuta.

 Guneak egokitu eta berritzeko plan bat definitzea, hori behar duten guneetarako. 
 Guneak erabiltzeko irizpideak eta baldintzak definitzea.
 Euskarazko kultura sustatzeko eta programatzeko azpiegitura (Kafe Antzokia, Euskararen Etxea).
 Gune edo ekipamendu berrietarako proposamena, halakorik behar izanez gero.

Planak kultur sektoreek diagnostiko fasean adierazitako premia eta eskaera bereziak hartuko ditu 
kontuan:

 Liburutegiak: beste norabide bat ematea, elkartzeko eta interakziorako gune ere izan daitezen, eta ez 
bakarrik irakurtzeko eta kontsultarako lekuak.

 Gizarte Etxeak: Hurbileko ekipamendu gisa, gelak berregituratzea erabilera gehiagorako erabili ahal 
izateko eta probetxu handiagoa atera ahal izateko, bai eta, zehazki, ikus-entzunezkoak proiektatu eta 
erakusketak egin ahal izateko ere.

 Zinema eta ikus-entzunezkoak proiektatzeko gela publiko bat sortzea, ekipamendu egokiarekin eta 
eguneratuarekin.

 Ekipamenduak berritzea arte eszenikoetarako.

2. KULTUR EKIPAMENDUEN SAREA

Ekipamenduen sare bat sortzea, mahai batek edo gehiagok osatuta, funtzioen, jarduera moten edo 
kultur sektoreen arabera. Kultur ekipamenduen sarearen asmoa da ekipamendu bakoitzaren egu-
neroko jardueretarako beharrezkoak diren baliabideak, jarduera eta informazioa koordinatzea eta 
kultur eragileek eta hiritarrek oro har dituzten premiak asetzea. Kultur Ekipamenduen Plana izango 
da bere tresna nagusia.

5.4 HIRITARREN PRESTAKUNTZA ETA HEZIKETA
HIRITARREN PRESTAKUNTZA ETA HEZIKETA programak kultura hartzen du bere baitan, pertsonen ga-
rapenerako faktore garrantzitsu gisa, eta lehentasuna ematen die era guztietako arte hastapenari 
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eta hiritarrak sentsibilizatzeko jarduerei. Programa honekin asmoa da kultura balioestea, hiritarren 
heziketan sakonduta eta kultura eta hiritarrak elkarrengandik hurbil egotea sortzen duten diskurtso 
komunak sortuta. 

HIRITARREN PRESTAKUNTZA ETA  
HEZIKETAKO PROGRAMAREN PROIEKTUAK 
1. KULTURA BALIOESTEA: VITORIA-GASTEIZI BURUZKO KONTAKIZUNA

Vitoria-Gasteizko kulturari buruzko kontakizun edo diskurtsu partekatua eraikitzea eta zabaltzea, hiri-
tarrak kultur arloan alfabetizatzeko eta kultura hiriaren garapenerako beste erreferente bat gehiago 
gisa sustatzeko oinarri gisa erabiltzeko. Hauek dira proiektu honetan garatuko diren ekintzak:

 Kontakizuna edo diskurtsua lantzea kultur eragileen, Udalaren eta hiritarren partaidetzarekin, lankidet-
zarekin edo adostasunarekin, parte hartzeko prozesu baten edo lan mahaien bitartez.

 Kontakizuna garatzea Kulturaren Plan Estrategikoaren programa eta proiektu guztietan: Komunikazio 
Plana, Ekipamenduen Plana, programazioa, sorkuntzarako zentroa...

 Hezkuntza programak kontakizuna zabaltzeko.
 Foroak eta topaketak artistekin sormenarekiko jakin-mina sustatzeko.
 Boluntariotza kultur jardueretan.

2. ARTE ETA KULTUR PRESTAKUNTZARAKO PLANA

Arte eta kultur prestakuntzarako plan bat lantzea kultur eta arte prestakuntzarako eskaintza eta es-
karia berdintzeko eta diagnostiko fasean antzemandako gabeziak estaltzeko. Plan hau Kultur Ekipa-
menduen Planarekin koordinatuko da, prestakuntza jarduera gehietan ekipamendu horietan egiten 
baitira.

Besteak beste, ekintza hauek aurreikusiko dira proiektu hau gauzatzeko:
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 Helduen kultur eta arte prestakuntzarako ibilbide bat sortzea, non Gizarte Zentroetan, Arte Eskolan, 
Udalaren Musika Eskolan, Antzerki Eskolana eta beste toki batzuetan garatzen diren arte hastapene-
rako programak sartu eta koordinatuko baitira.

 Tokiko artisten presentzia areagotzea eskoletan eta prestakuntza jardueretan, irakasle, erreferentzia 
edo jardueren gida gisa. 

 Heziketa programak abian jartzea, arte plastikoetan, eszenikoetan eta literaturan, arlo honetan pre-
mia gehien erakusten duten sektoreak baitira.

 Euskarazko kultur prestakuntzaren eskaera handitzea, irakasle elebigun gehiagorekin.
 Kultur prestakuntzaren eskaintza inklusiboa areagotzea. 
 Belaunaldien artean eta kulturen artean kultur transmisiorako programak abian jartzea. 

3. LANKIDETZA JARDUERAK IRAKASKUNTZA ZENTROEKIN

Kultur heziketarako jarduerak abian jartzea haurrentzat eta nerabeentzat, hiriko ikastetxe publiko eta 
kontzertatuekin elkarlanean. Haurren eta nerabeen kultur eta arte prestakuntzarako ibilbide bat sor-
tuta, asmoa da Bigarren Irakaskuntzan dagoen hutsune kulturala minimizatzea eskola jarduerekin 
zein eskolatik kanpokoekin, hala nola: material pedagogikoa ikasgelarako, sorkuntza zentroen bisi-
tak, topaketak eta jarduerak tokiko artistekin eta sortzaileekin.

5.5 GARATU GASTEIZ, IZAN GASTEIZ 
GARATU GASTEIZ programa egituratzailearen asmoa da kultur sektoreak sustatzea hiriaren garape-
nerako faktore garrantzitsu gisa. Kultur enpresei ematen zaie lehentasuna sustapen ekonomikoaren 
bitartez, eta artistak eta ekintzaileak profesionalizatzeko bideen gainean aholkatzea eta prestatzea 
bultzatzen da. 

GARATU GASTEIZ programaren asmoa da, halaber, Plan Estrategiko honek epe luzera planteatzen 
duen bisioa bere baitan hartzen duten kultur politika iraunkorrak sendotzea, adierazleen sistema bat 
landuz kultura gizartearen eta epe luzeko emaitzen ikuspuntutik balioesteko premiak ikusarazten 
laguntzeko.

GARATU GASTEIZ, IZAN GASTEIZ
PROGRAMAREN PROIEKTUAK 
1. KULTUR ADIERAZLEEN SISTEMAK

Kultur adierazleen sistema bat definitzea eta ezartzea, kulturak gizarteari itzultzen diona neurtze-
ko eta kultur politiken arduradunek zein udal langileek baloratu dezaten zer inpaktu duen kultu-
rak gizartean, pertsonen eta hiriaren garapenerako funtsezko faltorea den heinean (kontuan izanda 
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Garapen Iraunkorreko Helburuen Agenda 2030aren emaitzak). Hauek dira kulturak gizartean duen 
inpaktuak agerrarazten laguntzen duten eremuak: 

 Demokrazia eta parte-hartzea.
 Kohesioa eta gizarteratzea.
 Heziketa eta garapen autonomoa.
 Enplegua.
 Ingurune fisikoa, ingurune bisuala.

Adierazleen sistema eta bere analisia baloratzeko, epe luzeko emaitzei begiratuko zaie. Izan ere, 
Kulturaren Plan Estrategikoan definitu berri diren kultur politiken jarraipean ziurtatu nahi da, parte 
hartzeko prozesu intentsu baten bitartez. Baloratu egingo da berriro Kultur Departamentu propioa 
edukitzea, kulturak udalean eduki behar duen proragosnimoa eta garrantzia bermatzeko.

2. LAGUNTZA ETA SUSTAPEN EKONOMIKOKO JARDUERAK

Jarduerak abian jartzea Enplegu eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Departamentuarekin batera, 
kultur sektoreak eta beraien lanbideak bultzatzeko. Hauen moduko ekintzak jarriko dira abian:

 Hiriko kultur enpresen sustapen ekonomikoa.
 Kultur enpresentzako aholkularitza.
 Tokiko kultur enpresei lehentasuna emate Udalaren kontratazioetan.

3. PROFESIONALIZAZIORAKO LAGUNTZA

Artista eta sortzaileei laguntzeko programa bat sortzea, beren lana profesionalizatzeko bideari ekin 
ahal diezaioten. Hauek dira programa honetan garatuko diren ekintzak:

 Finantzaketa mekanismoen, kapital-arriskuaren, babes eskemen, Gizarte Segurantzaren eta mer-
katuen gaineko prestakuntza eta aholkularitza, besteak beste.

 Autofinantzaketarako laguntza programa: Mikro-mezenasgoa, mikro-kredituak…
 Kultur produktuei irteera emateko programa, hala nola, kultur produktuen zuzeneko salmenta eta 

kontsumoa. Adibidez, liburu dendak erabiltzea tokiko idazleen liburuak saltzeko, egileek beraiek 
ekoitzitako kultur produktuen urteko merkatua…

 Artistaren Estatutuaren onartzeko laguntza.

5 PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK
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6 PLANAREN INPLEMENTAZIOA ETA JARRAIPENA

6.1 MUGARRIAK
Vitoria-Gasteizko Kulturaren Plan Estrategiko hau 2018tik 2021era bitartean inplementatuko da. 
Urte bakoitzaren amaieran, urte horretan urteko kudeaketa planaren barruan gauzatu diren proie-
ktuak ebaluatuko dira. 

2021ean planaren lan ildoak eta helburuak baloratuko dira, eta hori egin ondoren erabakiko da ea 
beharrezkoa den inflexio puntu bat markatzea eta 2022-2025 aldiaren gaineko gogoeta zehatza egi-
tea edo, bestela, 2017an aurreikusi dugun bisioan markatutako bidea egiten jarraitzea; epe luzerako 
bisio bat, zeinak 2021ean berrestea beharko baitu garatzen jarraitu ahal izateko.

6.2 ANTOLAKETA EREDUA INPLEMENTAZIORAKO 
Kulturaren Plan Estrategikoaren diseinua da, jakina, Vitoria-Gasteizek kulturaren kudeaketarako au-
rrekoez ez bezalako eredu bat garatzeko oinarria. Plan bat idaztea, ordea, ez da nahikoa aldaketara 
iristeko, eta programa eta proiektuen inplementazioa eta haien ebaluazioa ezinbestekoak izango 
dira plan honetarako.

Horretarako, egitura malgu eta parte-hartzaile bat sortu behar da, bere ezagutza partekatzeko prest 
dagoen eta nolabaiteko autonomia duen egitura bat. Funtzioak edukiko dituen eta denboran iraun-
go duen egitura bat, bere ibilbide osoan negoziatzeko eta eztabaidatzeko gai izango dena. 

Kulturan, udalaren plan estrategikoa inplementatzeko egitura bat eskaera publiko bat da. Normalean, 
udal teknikariek parte hartzen dute eta, AVVAC12 erakundearen blogean azaltzen denez, hiriko asko-
tariko kultur eragileek ere bai, sektore guztietakoek (ondarea, arteak, liburutegiak...), tamaina guztie-
takoek (eragile handiak zein ekimen txikiak) zein atxikipen mota guztietakoek (publikoa, pribatua, 
elkarteak...), esaterako. Normalean hirian garrantzi handiena duten kultur gaien gainean eztabaidat-
zen du eta iritziak ematen. Egitura horrek emandako iritzien lotura maila aldakorra izan daiteke. 

Vitoria-Gasteizen antolaketa eredu misto baten alde egin dugu. Alde batetik, Talde Eragile bat egon-
go da eta, bestetik, Lantaldeak. Talde horien funtzioak eta beste ezaugarri batzuk ondoren datorren 
diagraman jaso dira.

12. Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló. http://www.avvac.net/
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Vitoria-Gasteizko Udala da, azkenean, planaren inplementazioaren ardura duena eta, beraz, anto-
laketa egituren esku jarriko ditu bere ustez beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak eta giza ba-
liabideak. Proiektuak ebaluatzen direnean, Lantaldeek eta Talde Eragileak erabakiko dute jarraitu 
behar duten ala ez, eta plan honetan jasotako beste proiektu batzuei ekin behar zaien ala ez. Erabaki 
horiek Kultura, Hezkuntza eta Kirol Departamentuaren aurrekontuetan edukiko dute eragina. 

Gainera, aurreikusten dugu Gasteizko Udalaren, Arabako Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren in-
bertsio ekonomikoa beharko dugula Planetik ateratzen diren proiektuei aurre egiteko. Erakunde ho-
rien laguntza funtsezkoa izango da bai maila ekonomikoan bai kudeaketaren mailan, inbertsioak eta 
ahaleginak bikoiztea ekiditeko. 

Plan hau prozesu parte-hartzaile baten emaitza da. Ez da gobernu jakin baten proiektu zehatz bat, 
baizik eta hiriko kultur espektro osoaren bide orria. Horrenbestez, espero dugu hemendi aurrera erai-
kiko diren zimenduak kulturaren politika publikoek etorkizunean, helburu guztiak lortu bitartean, 
izango duten babesa izatea. 

6.3 LEHENTASUNAK
Prozesu parte-hartzailearen bukaeran, Plan honen lehentasunak adostuko dira. Programa guztiek eta 

TALDE MOTORRA
Nork osatua: 

Kultur agenteak, kultur teknikariak, Enpleguaren eta  
Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saileko teknikariak

Eginkizunak:
Jarraipena eta urteko planen ebaluazioa: Programak eta proiektuak

Plan Estrategikoaren jarraipena eta ebaluazioa: lan ildoak eta helburuak
Lantaldeak sortzeko deialdiak

Lantalde bakoitzaren helburuak eta proiektua definitzea: emaitza, kronograma…

LANTALDEAK
Denboran mugatuak: hasiera eta bukaera

Nork osatua:
Kultur agenteak, kultur teknikariak, beste sail batzuetako teknikariak (hala dagokionean)

Eginkizunak:
Proiektuen garapena

Eduki lotesleak sortzea
Proiektuak adierazleen arabera ebaluatzea
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hurrengo lau urteetarako markatutako helburuak lortzeko planifikatu diren proiektu guztiek ez du-
ten urgentzia bera, ez eta gauzatzeko modu bera ere. Prozesuko parte-hartzaileek beren irizpidearen 
arabera ordenatu zituzten eta emaitza aho batekoa eta garbia da. 

Plana abian jartzeak erabateko lehentasuna dauka 2018rako. 

 Plan estrategikoa abian jartzea eta aurrekontuetan islatuta geratzea.
 Politika publikoen epe luzerako planifikazio estrategikoa.
 Parte hartzeko egiturak eta sareak sortzea.
 Hiritarrek udalaren aurrekontuaren zati bat erabakitzeko aukera edukitzea, eragile sozialekin eta kul-

turalekin.
 Kudeaketa mistoko ereduak inplementatzea (publikoa-pribatua).
 Administrazioaren eta hiriko kultur eragileen arteko lankidetzarako, elkarlanerako eta koordinazio-

rako egitura bat sortzea (publikoa-pribatua). 

Ahobatekotasuna ez da hain nabarmena beste gai batzuetan, baina hauek dira lehen-
tasunezkotzat gehien errepikatzen diren ideiak:

 Sorkuntzarako laguntza areagotzea.
 Kultur enpresetarako laguntza (aholkularitza ekonomikoa).
 Publikoak: lan programak inplementatzea audientziekin (publiko berri gehiago fidelizatzea). 

Belaunaldien arteko publikoak sortzea. Kultur ohitura iraunkorrak bultzatzea.
 Kultur komunikazioaren hobekuntza. Komunikazio plan integrala kulturan. Ondo antolatuta 

eta agerikoa. Koordinazio transbersalerako zentroa Udalarekiko komunikaziorako. Inbertsio han-
diagoa zabalkundean eta sustapenean.

Dena dela, 2018rako urteko kudeaketa planaren edukia urte hasieran definituko da, eta dokumentu 
horretan definituko dira, halaber, finantzaketa iturriak, plan horretako bateako ekintzen inplemen-
taziorako departamentuen arteko aurrekontua eta kronograma, lehentasunezko ekintzekin batera. 

6.4 EBALUAZIOA ETA ADIERAZLEAK
Garatu Gasteiz programan (5. puntua) jaso dugunez, kultural gizarteari itzultzen diona neurtuko du-
ten kultur adierazleen sistema bat definitzea eta ezartzea izango da proiektuetako bat. 

Sistema horren bitartez planean zehar inplementatuko diren proiektu guzti-guztiak ebaluatu ahal 
izango dira. Metodo horrek programen aldizkako ebaluazioa bermatzen du eta kalitatea kudeatzea 
lortzen laguntzen du.

Horrenbestez, planaren bukaeran lan ildoak baino ez dira ebaluatuko. 4 lan ildoetako bakoitzari 
esleitutako adierazleen bitartez egingo da edo ildo horien helburuetarako egokiagoak diren adie-
razleen bitartez. 
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7.1 PARTE HARTZEKO PROZESUAK ETA FASEAK 

FASEAK/EGUTEGIA HELBURUAK EKINTZAK PARTE-HARTZEA

DIAGNOSTIKOA

5 saio sektorial:

• IKulturaren Plan 
Estrategikoaren lanketan 

parte hartzeko prozesuaren 
berri ematea eta zalantzak 

argitzea
• Sektore bakoitzaren 
ahalmenak eta hobetu 

beharreko alderdi bereziak 
identifikatzea

• Hurrengo saioetan 
landu beharreko gaiak 

identifikatzea

15 pertsona saioko, 
batez beste. Guztira, 

75 pertsona

2 saio tematiko

Open Space 
metodologiaren bitartez, 
saio sektorialetan gehien 
errepikatu diren gaietan 

sakontzea

25 pertsona saioko

DISEINUA: 
BACKCASTING 

PROZESUA 

1.- 2030etik 2021erako 
ikuspegi kulturala 

proiektatu

2030eko ikuspegi 
kulturala definitu 26 pertsona

2.-Planaren lanketa 
kontzeptuala

Helburuak, ildo 
estrategikoak eta 

adierazleak definitu
25 pertsona

3.-Aldaketarako palankak 
eta ekintzak identifikatu

Planaren egituraketa 
eta aldaketarako 

palankak (proiektu 
estrategikoak) eta 

adierazleen irizpideak 
identifikatu

24 pertsona

EMAITZAK
Plan Estrategikoaren 

balidazioa

Planaren txostena 
Talde Eragilearekin 

kontrastatu
10 pertsona
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7.2 IRITZI BILKETA
Diseinu faseko 3 saioetan lortutako informazioaren laburpena, planaren edukien adierazgarri gisa.

PLANAREN MISIOA: 
Kultur teknikariak: 

 Taldeko lan gehiago, elkartekin eta eragileekin. 
 Transbertsalitatea: Udalaren beste departamentu eta zerbitzu batzuekin koordinazio eta elkarlan gehiago. 
 Hiritarren eta kultur eragileen eskaerak eta eskaintzak biltzea.
 Gobernantza eredu berri bat garatzea. 
 Berritzeko eta gizartearen eskaeretara moldatzeko gai izatea. Beldurrik ez izatea aldaketaren aurrean eta 

ausarta izatea.
 Kultura sustatzea kultur eremu guztietan, izaera sozialarekin.
 Tokiko artista berriak eta ekoizpenak bultzatzea.
 Ekimen pribatuarekin elkarlanean aritzea.
 Hiritarrak eremu guztietan eta fase guztietan sartzea bermatzea.

Kultur eragileak (kultur zerbitzuaren gainean): 
 Kultur zerbitzua hiritar guztientzat izan behar da.
 Hirirako bilatzen duten kultur ereduaren gainean gogoeta egitea.
 Kultur zerbitzuak hiriaren eta hiritarren egoera ezagutu behar du, kulturari dagokionez. Dituzten gabeziak, 

zer duten gehiegi.
 Gasteiztarren kolektiboaren balioak sustatzea.
 Tokiko kulturaren elementu bereizgarriak babestea; hizkuntza elementu horietako bat da.
 Kultur eragileekin harremanetan egotea, baita nazioarteko kultur eragileekin ere (bulegotik irten).
 Berrikuntzak egiten kulturan.
 Programatzen duten kultur jarduerak koordinatzea eta orekatzea.
 Kulturarekiko interesa piztea.
 Gizartearen partaidetza ziurtatzeko ekipamenduak eta programazioa.
 Sektore guztiak aintzat hartzea, publiko guztiak (azterketa sakonak), kultur maila guztiak, maila ekonomiko 

guztiak.

PLANAREN BALIOAK:
Kultur teknikariak: 

 Kulturarako sarbide unibertsala: Hiritar guztiei kultura bermatzea, den-denak aintzat hartzen ditugula ber-
matzea.

 Gogoeta egitea etengabe, eta denbora hartzea gauzak birplanteatzeko. 
 Taldean lan egitea.
 Jarrera berritzailea.
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*****
Erakundeek kultura ondasun 
sozialtzat har dezatela (ez da gastua, 
inbertsioa baizik).
Prestakuntza eskaintza areagotzea 
eta dibertsifikatzea.
Inbertsioa tokiko artistetan.
Komunikazioa hiritarrengana 
iristeko.
Artistaren estatutua lantzea. 
Artista izatearen esanahiaz  
kontzientzia hartzea eta ulertzea.

***
Sormeneko irakasgaien pisu 
handiagoa irakaskuntzan.
Kultura politika integralak.
Programazio mahai bat sortzea, 
non hainbat agentek parte hartuko 
duten.
Udalaren eta eragileen arteko 
lankidetza lantzea.
Kultur eragileek kultur politiken 
gaineko erabakietan parte hartu 
dezatela.
Lengoaia berriak garatzeko 
eta ikertzeko inbertsioak egin 
daitezela.
Aniztasuna.
Euskara. 
Beste kultura batzuen eta beste 
klase sozial batzuen partaidetza 
lortzea.
Jardute esparru bat ezartzea, 
oinarri batzuk sortzeko. 

*
Sormenerako doako guneen 
lagapena.
Publikoak hezteko programak. 
Hiritarrekin komunikatzeko bideak 
sortzea (topaketa fisikoak eta sare 
sozialak).
Lan transbertsala kultur sektore 
guztien artean.
Administrazioen eta eragile 
pribatuen arteko koordinazioa.
Bikaintasuna lortzen ahalegintzea.
Kultura ikusaraztea 
(entretenimendua desberdina). 

7 ERANSKINAK

 Abangoardiarekin elkarlanean aritzea eta sortzaileekin oro har (amateurrak eta profesionalak).
 Desberdintasunak berdintzea.
 Kalitatea. Bikaintasun artistikoa.
 Eragileen arteko interakzioa / sinergia kulturalak sustatzea.
 Tokikoa bultzatzea.
 Irekita egotea ekimen berrietara.

Kultur eragileak: 
 Jakitea zer dugun (baliabide ekonomikoa eta giza baliabideak), eta dugun hori kudeatzea eta ebaluatzea, 

hobetzen jarraitzeko.
 Praktika onak eta legeak errespetatzea (egile eskubideak…).
 Kultur eragileen, Udalaren eta hiritarren arteko harremana.
 Kultura politikatik aparte doan gauza izatea.
 Parte hartzea eta erabakiak elkarrekin hartzea.
 Kulturaren ahalmena balioestea.

ETORKIZUNEKO ERRONKAK VITORIA-GASTEIZEN
ERRONKA OROKORRAK: 

Oharra: izartxoek parte-hartzaileek erronka bakoitzari emandako garrantzia adierazten dute
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ETORKIZUNEKO ERRONKAK VITORIA-GASTEIZEN
ERRONKA ZEHATZAK: 

PRESAZKOAK
Plan estrategikoa abian jartzea
Kultur estrategia bat ezartzea: norantz jo nahi dugun epe luzera begira, politika publikoen epe luzeko 
plangintza estrategikoa, Kulturaren Agenda 21ekoen antzeko konpromisoen esparrua, helburu orokorrak 
etorkizunean indarrean egongo direla ziurtatzea (4 urte baino gehiago, legegintzaldi artekoak). 
Plan estrategikoa urteko aurrekontuetan islatu ahal izatea, aurreikusitako 4 urteei begira. 
Kulturaren aurrekontua handitzea: nahikoa izatea hiritarrei zerbitzu ona emateko, sektoreak azken krisi 
urteetan galdu duena berreskuratzea poliki-poliki.
Publikoak: Lan programak inplementatzea audientziekin (publiko berri gehiago fidelizatzea). Belau-
naldien arteko publikoak sortzea. Kultur ohitura iraunkorrak bultzatzea.
Kudeaketa eredu mistoak inplementatzea (publikoa-pribatua), tokiko kultur eragileekin. 
Administrazioaren eta hiriko kultur eragileen arteko lankidetzarako, elkarlanerako eta koordinaziorako 
egitura bat sortzea (publikoa-pribatua).  
Komunikazio plan integrala kulturan. 

EZINBESTEKOAK
Lankidetzazko ekonomiaren helburuak kulturara eramatea
Kulturaren balioa berreskuratzea: kultur jarduerekiko interes handiago piztea hirian, kultura hiriko ele-
mentu erreferente gisa kokatzea. Kultura sustatzeko eta balioesteko kanpainak.
Hiriko proiektuen arteko koordinazioa: sinergiak areagotzea Kultur Zerbitzuaren unitateen eta kultur 
eragileen artean.
Sare lokalak indartzea: auzoetako bizitza soziokulturala, lankidetza handiagoa eskolekin (bereziki indize 
sozioekonomiko txikikoen portzentajerik handiena dutenekin), familian kohesioa bultzatzen duten jarduerak.
Kultur enpresetarako laguntza 

GARRANTZITSUAK
Kultur sorkuntzarako diziplina askoko zentroa. Kultur sortzaileekiko harremanak eta haien artekoak 
normalizatzea. Hainbat eremuren arteko lankidetzarako bideak ezartzea (musika, antzerkia, zinema-
telebista, arte plastikokak…).  Lankidetzazko zentroak bultzatzea proiektuak garatzeko, eragileen eta 
ikasleen arteko sinergiak lantzeko eta zentroa okupatzen dutenen arteko prestakuntzarako…  
Kultur arloko lankidetzak ezartzea kulturakoak ez diren beste eremu batzuekin (gastronomia, turismoa, 
kirola…)
Udalaren teknikari taldearen prestakuntza: beste esperientzia batzuk ezagutzea eta partekatzea.

7 ERANSKINAK
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DEMOKRAZIA ETA 
PARTE-HARTZEA MIGRACIÓN CONSUMO GÉNERO MUNDO LABORAL

Erabakitzeko 
ahalmena edukiko 
duten egitura bat 
sortzea, eragileek, 
administrazioa eta 
hiritarrek osatuta.

Eragileen 
eta hiritarren 

proposamenak 
biltzeko bideak 

sortzea.

Gasteizko hiritar 
guztiei eskaintzen 

zaizkien aukera 
berdinak eskaintzea.

Sareak bultzatzea 
eragile publiko eta 
pribatuen artean.

Sare sozialak 
eta internet 

erabiltzea kultura 
kontsumitzeko.
Kultur eskaintza 
sustatzeko modu 
berriak erabiltzea.

Programatzailearen 
lana eta preskriptore 

izan daitezkeen gazte. 

Emakumeen 
sorkuntza lanak 

bultzatzea.
-Kontziliazioa 

erraztea.
Emakumeen eta 

gizonen arteko oreka 
programazioan.

Autortza ekonomikoa 
profesionalei.

Kultur eskaintza 
baloratzen irakastea 
(atzean dagoen lan 

guztia).

AISIALDIA DEMOGRAFIA BIZITZA SOZIALA EUSKARA

Kultura ez da 
soilik aisialdia eta 
entretenimendua, 

balio batzuk garatzeko 
ere balio du. 

Eskaintzaren oinarria 
ez izatea soilik aisialdia 
eta entretenimendua. 
Kalitateko eskaintza 

hiri osoan.
Eskaintza askoratikoa, 

ordutegi, adin, 
hizkuntza eta beste 

alderdi batzuei 
dagokienez.

Publiko guztiengana 
iristeko tresnak 

aplikatzea.
Gaur egun, eskaintza 

“ikustera joateko” 
da, ez bizitzeko. Lortu 
behar dugu eskaintza 

bizitzeko izatea.

Kultura plana saiatu 
behar da publikoa 

belaunaldien artekoa 
izan dadin. 

Gazteek publikoa 
izaten jarraitu 

dezaten lan egitea. 
Nerabezaroan 
haustura dago. 

Harreman sozialak 
sortzeko balio 

du. Eta harreman 
horretarako 
leku fisikoak 

bermatu behar 
ditugu, sorkuntza 

bultzatzeko. 
Sare sozialek kultur 

programazioa 
zabaltzen laguntzen 
dute, eta hori ondo 

dago. Halere, ez 
lukete zuzeneko 

harremanaren lekua 
hartu beharko; ez 

dugu kultura on-line 
bihurtu behar.

Sorkuntza eskola 
bereziak, euskaraz 

sortzeko.
Trukeak eta 
elkarlanak 

hizkuntzaren 
aldetik geurearen 
antzeko egoeran 

dauden beste 
erkidego batzuetako 

konpainiekin 
(katalunia, 
Galizia…). 
Euskarazko 

programazioa 
bizikiago.

7 ERANSKINAK

BESTE ERRONKA BATZUK: 
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