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GIZARTE KONTSEILUAREN TXOSTENA, GASTEIZ
SUSPERTZEKO EGIN DEN PARTAIDETZA-PROZESUAREN
ONDORIOEI BURUZKOA

SARRERA
Gasteizko Udaleko Herritarren Parte-hartzearen indarreko Araudi Organikoak
78. artikuluan jasotzen duenez, besteak beste, hauek izango dira Udaleko
Gizarte Kontseiluaren zereginak:
“Udal proiektu estrategikoei buruz txostenak egitea”
Gizarte Kontseilu honek maiatzaren 28an telematikoki egindako azken bilkuran,
Gasteizko alkateak eta Herritarren Partaidetzarako zinegotziak Gasteiz
suspertzeko partaidetza-prozesuaren proposamena aurkeztu zioten Kontseilu
honi, gobernu-taldearen izenean eta Udaleko gainerako talde politikoen
izenean.
Bilkuran, udal-ordezkariek azpimarratu zuten, COVID-19aren pandemiak
sortutako osasun-krisi luze eta gogorraren ondoren, beste etapa bati aurre egin
beharko diogula, biztanleriaren ia sektore guztientzat luzeagoa eta gogorragoa
izango den krisi ekonomiko eta sozial bati, hain zuzen ere. Testuinguru
horretan, gaur inoiz baino zentzu handiagoa zuen egoera hau gainditzeko
herritarrek parte hartu eta herritarrak inplikatu ahal izatea, partaidetzako udalorganoekin, informatzeko, entzuteko eta lehentasunak jasotzeko prozesu bat
eginez.
Gizarte Kontseiluak aho batez onartu zuen partaidetza-prozesu hori egitea eta
partaidetzako udal-organoetan egindako bilkuretatik ateratako ondorioekin
txosten bat egitea, hura Ogasuneko eta Herritarren Partaidetzako ezohiko
batzorde batean jendaurrean aurkezteko.
Horrela, ekainaren 4tik 18ra bitartean 20 eztabaida-bilera egin dira
elkarguneetan eta auzoguneetan, baita Udal Eskola Kontseiluan ere. Guztira,
422 pertsonak parte hartu dute, (% 46 gizonak eta % 54 emakumeak), udalteknikariak eta ordezkari politikoak kontuan hartu gabe, 124 erakundetako 195
pertsonak parte hartu dute, eta 32 pertsona bertaratu dira beren kabuz.
Jarraian, ondorioen txostena aurkezten da, bi ataletan antolatuta: COVID19
pandemiaren
osasun-krisiak
sortutako
egoeraren
diagnostikoa
eta
hautemandako arazoei aurre egiteko proposamenak.
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1. PANDEMIAK SORTUTAKO EGOERAREN DIAGNOSTIKOA
Hona hemen udal-organo desberdinek egindako saioetan detektatu diren
pandemiaren ondoriozko arazoak:
Informazio eta komunikazio instituzionalik eza
Alarma-egoerak iraun duen bitartean, mezu instituzionalak ez dira izan argiak;
batzuetan kontraesankorrak izan dira, eta ziurgabetasuna eta zalantzak sortu
dituzte hiritarrengan.
Gainera, pandemiarekin lotutako informazioa ez da berdin iritsi kolektibo
guztietara, eta iritsi diren mezuak ulertezinak ziren hainbat pertsonarentzat, ez
baita kontuan hartu udalerriaren errealitate idiomatikoa, zehazkiago esanda,
migratzaileen errealitatea.
Kezkagarria da ikustea kasu batzuetan ezinezkoa izan dela erakunde
publikoekin harremanetan jartzea eta, gainera, zenbait kasutan administrazioa
falta zela sentitu da.
nabarmendu behar da Udala ez dela gardena izan arazo sozial garrantzitsuen
aurrean, esaterako, etxebizitzarekin lotutakoetan eta egoera larrienak
konpontzeko martxan jarri diren dispositiboetan. Gardentasun falta hori
agerikoa izan da kolektibo hiritar askori eta haiekin lan egiten duten elkarteei
eragiten dieten erabakietan.

Administrazioak eman gabeko zerbitzu publikorik eza
Zerbitzu publiko batzuk emateari utzi diotela adierazi da, eta horrek herritarren
eskubideei eta kolektibo ahulenen babesgabetasunari eragiten diela. Bizi dugun
larrialdi-egoeran, zerbitzu publiko guztiak aktibatu behar dira, benetan publikoak
badira, eta ez soilik osasun-zerbitzuak.

Eten digitala
Erakundeek, nagusiki, bide telematikoa hautatu dute hiritarrekin harremanetan
jartzeko, eta horrek baztertu egin du biztanleriaren zati handi bat. Erabaki
horren ondorioak are nabarmenagoak izan dira kolektibo zaurgarrietan, eta
bereziki emakumeen kasuan, ikuspegi intersekzional batetik aztertuz gero.
Itxialdi-egoera betean, eten digitalak areagotu egin du Internetera sarbiderik ez
duten familien isolamendu-sentimendua, desabantaila-egoeran jarri ditu
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ikastetxera joan ezin zuten neska-mutil asko, eta handicap bat izan da pertsona
nagusi askorentzat eguneroko bizitzako hainbat alderditan. Halaber, erabaki
horrek ondorioak izan ditu enpleguan eta telematikoki bakarrik egin zitezkeen
erregularizazio eta tramite administratiboetan. Herrialde desberdinetan bizi
diren senideen arteko harremanak arriskuan jarri dira, ezinezkoa izan da dirua
bidaltzea, eta abar.

Ondorio psikologikoak
Gizarte Kontseiluak bere elkartasuna adierazi nahi die kideren bat galdu duten
familiei, eta gaixoaren azken orduetan berarekin egon ezin izan dutenei. Izan
ere, ezin izan dute garatu horrelakoetan hain beharrezkoa den dolu-prozesurik
ere.
Egoera horrek larriagotu egin ditu hainbat pertsonak lehendik dituzten patologia
psikologikoen koadroak, eta koadro berriak ere sorrarazi ditu, besteak beste,
antsietatea, beldurra eta isolamendu-sentsazioa. Ondorioak bereziki larriak izan
dira haurren eta pertsona nagusien artean. Gainera, karga psikologikoa
handiagoa izan da euren jatorrizko herrialdeetan gerrak bizi izateagatik egoera
traumatikoak jasan dituzten pertsonentzat. Espetxeetan preso dauden
pertsonak ahazturik gelditu dira, eta horrek eragina izan du presoengan nahiz
bisitan joan ezin izan duten senideengan.
Ondorio psikologiko horiek guztiak Alarma Egoeraz haratago zabaltzen dira
gainera, pertsona asko ez baitira seguru sentitzen espazio publikoan, eta ahal
dela ez dira etxetik irteten. Ondorio fisiko eta kognitiboak oso agerikoak dira
pertsona nagusien artean, eta kasu askotan ez dute atzera bueltarik izango.
Estimulazio-prozesuetan zeuden haurrek ezin izan dute hitzordurik izan
tratatzen dituzten profesionalekin, eta baliteke horrek ondorio garrantzitsuak
izatea.
Halaber, azpimarratzekoa da laneko etorkizunarekiko ziurgabetasunak estres
emozionala eragin diela langile askori. Bestalde, euren lanpostuetara itzuli ahal
izan dutenen artean, asko beldurtuta eta izututa itzuli dira lanera.
Ondorio horiez guztiez gain, pertsona nagusiek diskriminazio bikoitza jaso dute:
batetik, Edadismo deiturikoa jasan dute, eta ez dute jaso beharrezkoa zuten
osasun-arreta, eta bestetik, kolektibo zaurgarriena izanik, kalera irteteko
eskubidea murriztuta izan dute neurriak arintzeko fasean, oso ordu zehatzetara
mugatuta.
Gazteek ere itxialdiaren ondorioak jasan dituzte euren osasun mentalean, eta
baliteke elikadurarekin lotutako nahasteak larriagotu izana, ariketa fisikoa
egiteko ohitura galtzea, eta abar.
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Erantzun instituzionalak: ez dira gardenak izan eta ez dituzte kontuan
hartu gizarte-eragileak
Argi geratu da Udalak ez duela kontingentzia-planik COVID-19ak eragin
duenaren gisako egoeretarako. Batzuetan beldurretik jokatu da, udal-zerbitzu
publiko gehienak itxiz eta alternatibarik planteatu gabe, eta horrek areagotu
egin du isolamenduaren sentsazioa, batik bat kolektibo zaurgarrienetan.
Azpimarratzekoa da informazio eta gardentasunik eza nabarmena izan dela
udalerriko elkarte askori eragingo dieten neurri ekonomikoak hartzean. Gaur
egun, oraindik ez da argitaratu murrizketak azaltzen dituen dokumenturik.
Gainera, jokabide hori ez dator bat diskurtso instituzionalarekin, hots, “inor
atzean ez uzteko” helburuarekin, eta ez da benetan aitortzen elkarte eta
kolektibo hiritar askok egoera zail honetan zehar garatu duten eta garatzen
duten lana. Zer gertatuko da elkarte horiek artatzen dituzten kolektibo
zaurgarriekin, laguntza ekonomikoak desagertu egiten badira? Produkzio-sarea
indartzea al da egoera honetatik onik irteteko modu bakarra?
Eragindako hiritarrak edo sektoreko profesionalak kontsultatu ere egin gabe
hartu dira erabakiak. Eta kontsultarena baino haratago, eragileek sentitzen dute
inork ez dituela kontuan hartu sektore askotatik egin diren proposamenak.
Kultura arlotik, adibidez, proposamenak kontuan har daitezela eskatu dute, dirukutxa publikoei kostu ekonomikorik eragin gabe lan egiten jarraitu ahal izan
dezaten, eta bestelako baliabideak eskatu dituzte. Hezkuntza arlotik ere
hezkuntza-komunitatearen iritzia kontuan har dadila eskatu dute, behin betiko
neurriak hartu aurretik.
Bestalde, Erdi Aroko hiriguneko bizilagunen kolektibo askok sentitu dute alde
batera utzi dituztela eta itxialdiari bakarrik aurre egin behar izan diotela.

Pertsona nagusien kolektiboaren zaurgarritasuna
Argi gelditu da gogoeta sakon bat egin behar dela pertsona nagusientzako
egoitza-ereduari buruz, pandemiari aurre egiteko behar beste langilerik ez
zegoela ikusi baita. Errealitateak zalantzan jarri du 2019ko Ratioen Dekretua,
zenbaki horiek ez baitira behar bestekoak. Langile falta nahikoa ez eta, norbere
burua babesteko eta osasun-langileen egoeraren jarraipena egiteko (COVID19a detektatzeko testak) bitartekoak ere faltatu dira.
Ez dago argi Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak zer kontrol- eta jarraipensistema erabiltzen duten titulartasun pribatuko egoitzei dagokienez; izan ere,
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agerian geratu da mota guztietako bitartekoak faltatu direla, giza baliabideak
bereziki.
Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuari (ELZ) dagokionez, zerbitzu hori eskaintzeko
arreta-orduen kopuruak handiagoa izan behar zuen.
Udalaren esku-hartzeaz haratago, administrazio desberdinen arteko
koordinazioak ere hobea izan behar du, batik bat koordinazio sozio-sanitarioak
eta sozio-hezitzaileak.

Etxeko indarkeria
Ezin da seguru jakin itxialdi zorrotzenak nolako ondorioak izan dituen indarkeria
matxistako kasuetan, adin txikikoen abusuetan, menpekoen eta zaintzaileen
arteko harremanetan, eta abarretan, baina pentsa liteke biktimen egoera inoiz
ezagutu gabeko muturretaraino iritsi dela. Erakunde publikoek ez dute izan
kasu horiek merezi duten sentsibilitaterik, eta ez dute ezarri biktimak seguruago
sentiarazteko neurririk.

Itxialdiak haur eta nerabeengan izan dituen ondorio negatiboak
Eskola-jarduerarik ezak eta itxialdiaren neurriek eragina izan dute kolektibo
horien artean, baina ondorioak are larriagoak izan dira berez kolektibo
zaurgarrietakoak diren pertsonengan, edo informazio-teknologiak erabiltzeko
aukerarik izan ez duten biztanleengan. Haurren aisialdirako instalazio guztiak
itxita egonik, paseo-orduetarako aukerak mugatuak ziren, eta haurren artean
kohesio soziala lortzeko aukerak ere gutxitu egin dira. Hala, jatorriz atzerritarrak
direnek ia ez dute harremanik izan gainerako haur eta gazteekin.

Horri gehitu behar zaio oporretako aisialdirako eskaintza instituzional gehiena
bertan behera geratu dela, haur eta gazteentzat sozializazio- eta gozamenespazioak galdu direla, eta horrek eragin negatiboa duela familia-kontziliazioan
eta euskararen sustapenean.
Eragin handiagoa kolektibo zaurgarrietan, eta desberdintasuna handitzea
Agiri honetan dagoeneko behin baino gehiagotan aipatu da migratzaileen
egoera, garai normaletan korapilatsua dena eta pandemian zehar are zailagoa
izan dena.
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Jarrera arrazista eta xenofoboak azaleratu dira, baita poliziaren aldetik ere, eta
ugaritu egin dira laguntza publikoak jasotzeko pribilegioak dituen kolektiboa
dela dioten zurrumurruak. Ziurgabetasunean murgilduta eta beldurturik bizi
behar izan dute irregularrak izateagatik, eta euren egoera “legalizatzeko”,
laguntzak eskuratzeko, bizilekua bilatzeko eta abarretarako tramite
administratiboak egiteko zailtasunengatik. Bizilekuen egoera (gainezka dauden
etxebizitzak) ia ez da kontuan hartu itxialdiko neurriak ezartzean.
Ezkutuko enpleguaren arazoa azaleratu egin da hilabete hauetan. Badaude
diru-sarrera ekonomikorik gabe gelditu diren pertsonak, ezin izan dutelako
ABEEE bat eskatu.
Etxeko langile diren emakumeen kolektiboa ere latz kolpatu du egoerak;
batzuek lana galdu dute, besteek bizilekua ere bai, eta zailtasun asko izan
dituzte subsidioa jasotzeko eskatzen diren baldintzak betetzeko.
Gose-egoerak detektatu dira, hainbat familiaren egoera ekonomikoagatik eta
jangela sozialak ixteagatik.
Pertsona askori kosta egiten zaie gizarte-zerbitzuak eta laguntzak eskatzea,
egoera berriak lotsa eragiten dielako.
Ezer gutxi dakigu prostituzioan lan egiten duten pertsonen ―nagusiki
emakumeen―
egoeraz.
Eta
berdin,
substantzia
desberdinekiko
menpekotasunak dituztenen egoeraz.
Autismoa duten pertsonek eta euren senitartekoek jarrera erasokorrak jasan
dituzte, eta hainbatetan euren burua identifikatu behar izan dute jarrera oldarkor
horiek saihesteko. Estigmatizazio maila bat gehiago da hori. Argi gelditu da
hezkuntza-sistema ez dela nahikoa izan kolektibo horri erantzun bat emateko.
Ezgaitasunen bat duten pertsonek arazo gehiago izan dituzte, bereziki
ikusmenarekin lotutako ezgaitasunak dituztenek, eurentzat ezinezkoa baitzen
ezarritako segurtasun-arau guztiak betetzea: distantziak toki eta garraio
publikoetan, seinaleak, bide publikoa okupatuago egotea tabernen terrazak
zabaldu direlako eta abar.
Pobrezia-egoeran bizi ziren familien egoera ere larriagotu egin da, eta
errealitate hori bizi dutenen kopurua ugaritu egin da.
LGTBI+ kolektiboari erreparatuz gero, krisia iritsi baino lehen hasitako
normalizazio-prozesu asko eten egin dira, eta pertsona batzuk “armairu barrura
itzuli” dira (lagunarteko esapide bat erabiliz).
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Ezin dugu pentsatu pandemia arazo lokal bat denik, aski jakina baita eragina
izan duela mundu osoan. Mugak ixteak errefuxiatuen zaurgarritasuna areagotu
du.
Administrazioa gelditu izanak eta mugikortasunari ezarritako eragozpenek
kezka handiak sortu dituzte garapenerako lankidetzaren arloan, eta horrekin
batera, kontuan izan behar da sentimendu lokalista gailentzen ari dela herrialde
askotan. GGKEek lan egiten duten herrialde askotan egoera ekonomiko, sozial
eta politiko korapilatsuak zituzten lehendik ere, baina pandemiak are gehiago
kaltetuko du egoera, eta NBEk ohartarazi duenez, arazo gehiago izango dituzte
COVID-19aren zabalkundeari eusteko. Herrialde horiek beste larrialdi eta krisi
humanitario batzuk zituzten lehendik ere, baina baliteke horiek bigarren mailara
pasatzea, eta horrek ere ondorioak izango ditu, jakina.

Etxebizitzari dagokionez
Ia hiru hilabeteko itxialdiaren ondoren, etxebizitzarekin lotutako hainbat arazo
azaleratu dira.
Badaude infraetxeak, elkarren artean harremanik ez duten pertsona askok
partekatutako etxebizitzak, barruan mugitzeko mugapenak dituztenak.
Etxe-gabetzeak gertatu dira alokairua ordaindu ezin izan den kasu batzuetan.
Egoera honen erdian etxebizitza bat aurkitzeko zailtasunak. Itxialdian hain
beharrezkoak izan diren informazio-teknologia eta Internet gabeko etxebizitzak.
Olarizun etxebizitzak okupatu dituzten familien egoerak zalantza asko sortu ditu
hartu diren neurrien legaltasunaren inguruan, eta gainerako auzotarrekin
dituzten bizikidetza-arazoak konpondu gabe daude oraindik.
Gazteen emantzipazio-proiektuak eten egin dira eta familiaren etxera itzuli
behar izan dute, are gehiago alokairuak garestitu direnean.

Hezkuntza arloan detektatutako arazoak
Eten digitalarekin lotutako arazoez gain, pobrezia handitzearekin batera,
eskolak segregazio-tresna gisa izan dezakeen papera indartu daiteke.
Horregatik, arazoa bere osotasunean landu behar da; gainera, Udala gehiago
inplikatzea komeni da, baita erakunde publikoak elkarren artean hobeto
koordinatzea ere.
Hezkuntza-sistemak erakutsi du ez duela malgutasunik izan desberdintasun
sozialak areagotu dituen testuinguru honetara egokitzeko, ez die eman behar
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zuten arretarik hezkuntza-premia bereziak zituzten hainbat ikasleri, eta ez da
gai izan neurriak hartu eta ikasle kaltetuenei arreta presentziala emateko.
Ondorioz, zenbait haurrek aukera gutxiago izango dituzte etorkizunean.
Gainera, argi gelditu da ia erabat edukietan zentratzen den hezkuntza-sistema
bat dugula, eta ez ikaskuntzan (“ikasten ikastea”), eta ez dauzkala onlineko
ebaluaziorako behar diren tresnak.
Uneotan, oraindik ez dago argi datorren ikasturtea nola planteatuko den, eta
horrek kezka sortzen du.

Atzerakada kulturaren garapenean eta euskararen sustapenean
Pandemiaren ondorioak larriak izan dira bi arlo horietan, bietan oinarrizkoa
baita pertsonak elkartzea.
Testuinguru euskaldunekiko elkarreraginik ezak izan ditzakeen ondorioak
kezkagarriak dira, batik bat haur eta gazteen artean. Eta ez eskolan bakarrik,
baita kultura eta aisialdi arloetan ere, euskara espazioak irabazten ari baitzen
egunez egun.
Bi arlo horiek etorkizunean dute ziurgabetasun handiena, oraindik ez baitakite
erakundeek zein laguntza-neurri hartuko dituzten, eta ez ikuspuntu
ekonomikotik bakarrik, baita lehendik existitzen ziren beste baliabide publiko
batzuk ahalbidetzeari dagokionez ere. Ezin da ahaztu bi sektore horiek
elementu bat gehiago direla gure inguruko ekonomia eta enplegua
berraktibatzeko.

Mugikortasunaren
arazoak

eta

hiri-antolamenduaren

arloetan

hautemandako

Esan liteke itxialdiak ondorio positiboak izan dituela arlo honetan, baina
gogoetarako gaiak ere azaleratu dira; ibilgailu pribatuaren kasuan, adibidez,
mugapenak altxa bezain laster berreskuratu da haren erabilera, eta hari
lehentasuna ematea gomendatu digute gainera, garraio publikoaren aldean.
Bizikleta kopurua (eta orain patinete elektrikoena ere bai) handitu izanak
agerian utzi du berriz ere horrelako ibilgailuen okupazioak arazoak sortzen
dituela oinezkoentzat.
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Zalantzan dago trenbidea lurperatzeko lanak (hiriko proiektu handienetako bat
da) bideragarriak ote diren, eta baliteke lan horiekin lotutako beste gai batzuk
ere (super-etxadiak, adibidez) birplanteatu behar izatea.
Kontuan izanik Udala une honetan Hiri Antolamenduko Plan Orokorra osatzeko
lan egiten ari dela, agian hauxe izango da unerik egokiena pandemiak hiriaren
diseinuan izan duen inpaktua ebaluatzeko eta etorkizunerako neurriak hartzeko.
Era berean, EPBI (Erdi Aroko hirigunea eraberritzeko plan berezi integratua)
berrikusteko une aproposa litzateke, hiriko eremu horrek gabezia urbanistiko
handiak izan baititu.
Hartu diren erabakiek nolabaiteko beldurra eragin dute, indarrean dagoen
Mugikortasun Jasangarriko Planean atzera egin daitekeelako eta egiten ari
diren plan berriaren irismena txikiagoa izan daitekeelako, batik bat hiriko garraio
publikoari dagokionez. Izan ere, garraio publikoaren erabilpena sustatzearen
kontrako mezu asko igorri dira, baina gainera, hartu diren neurriek oso aukera
gutxi utzi dizkiete hiritarrei: maiztasunak murriztu egin dira eta, ondorioz,
bidaiariak pilatu egin dira zirkulazioan zebiltzan ibilgailu apurretan.
Kale estuetan oinezkoentzako espazioa zabaltzeko hartu diren neurriak,
oraindik esperimentalak izan arren, positibotzat har litezke, baina irismen
eskasa dute, ondorio sakonak izango baitituzte ibilgailuen zirkulazioan.

Hiritarren segurtasun arloan detektatutako arazoak
Zenbait testuinguruk ez dute ondo hartu indar polizialen jarduna, batik bat Erdi
Aroko hirigunean, nagusiki kolektibo arrazializatuekin eta bazterkeria-arriskuan
dauden kolektiboekin izandako sentsibilitate faltagatik eta haienganako jarrera
zapaltzaileengatik. Auzotarrek espazio publikoa militarizatu dela sentitu dute.
Zenbait pertsonarentzat behar-beharrezkoak dira paseo terapeutikoak, baina
poliziak ez du ongi ulertu behar hori.

Ondorio negatiboak animaliengan
Pandemiak ondorio negatiboak izan ditu, halaber, hiriko animaliengan. Hala,
adopzio-programa etenda gelditu zen Animalien Babeserako Zentroan.
Gainera, hiriko hondakinetatik elikatzen diren animaliek elikatzeko zailtasunak
izan dituzte.
Jabeek arazoak izan dituzte animaliak albaitaritza-kliniketara ekartzeko.
Tratu txarrak eta abandonatutako animaliak ugaritu direla uste da.
Abandonatutako animalien kasuan, batzuk ez dira izan nahita egindakoak:
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bakarrik bizi ziren ospitaleratutako gaixoen edo hil egin direnen kasuan,
adibidez, euren maskotak abandonatuta egon / gelditu dira.
Pandemian zehar salatu da teknika erasokorrak erabili direla zenbait animaliaespezie ehizatzeko: usoak, basurdeak, ahateak…

Krisi ekonomikoa eta enplegua suntsitzea
Oraindik goiz da pandemiak izango dituen benetako ondorio ekonomikoak
baloratzeko, baina argi dago tokiko merkataritzak kolpe latza jasoko duela,
baita ostalaritzak eta turismoak ere. Agerian gelditu da merkataritza ez zegoela
prest online funtzionatzeko, eta hori desabantaila handia izan da operatzaile
komertzial handien aldean.
Era berean, ez dago argi udalerriko industria-sareak nolako ondorioak jasango
dituen.
Udalaren aurrekontua murriztu egin da, eta beraz, hiriko proiektu handiak
birplanteatu egin beharko dira (trenbidea lurperatzea, auditorioa, Mendizorrotza,
eta abar); lehentasun berriak zehaztu beharko dira, eta hori modu partehartzaile eta garden batean egin beharko litzateke.
Enpleguaren zenbakiek atzera egingo dute berriz, eta gazteak izango dira krisi
honen kolpe latzena hartuko dutenak, batik bat aurreko krisitik (2008-2015) ongi
atera ez ziren gazteak. Hala, langabezia eta laneko ezegonkortasun handiagoa
izan dira pandemiaren ondorio nagusiak. Enplegurako kualifikaziorik ez duten
gazteen taldea izango da guztietan kaltetuena.

ALDERDI POSITIBOAK
Prozesu honetan parte hartu duten pertsonek balioan jarri nahi izan dituzte
pandemiak eman dizkigun alderdi positiboak ere.
•

Osasun arloko langileen lan eta dedikazio miresgarria, askotan,
segurtasun-baldintzarik gabe lan egin behar izan dutela kontuan hartuta.

•

Era berean, Udaleko Gizarte Zerbitzuek eginiko lana aitortu behar da:
premia larri eta garrantzitsuenei erantzun diete, baina onartu behar da ez
direla iritsi denetara.
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•

Pandemiaren eta larrialdi-egoeraren ondorioz martxan jarri diren ekimen
hiritarrak eta lankidetza-sareak. Horien artean aipatzekoak dira BATERA,
SAREAK JOSTEN eta GOIAN, baita hiriko auzoetan sortu diren beste
hainbat ere, horiek laguntza eta hurbiltasuna eman baitizkiete artatu
dituzten pertsona guztiei. Gizarte Batzordeak kargu hartu nahi die
Gasteizko Udaleko arduradun politikoei, ez baitute bilerarik egin nahi
izan BATERA ekimeneko kideekin. Gainera, ez dute eman ez biltzeko
arrazoirik.

•

Ingurumen-baldintzak hobetu izana: airearen
kutsadura akustikoa murriztea, eta abar.

•

Mugikortasun jasangarriarekin eta espazio publikoarekin lotutako gaien
laborategia: bizikletaren erabilpena handitzea, autorik gabeko hiria,
espaloiak zabaltzea, eta abar.

•

Egiaztatu da pertsona nagusien % 70 inguruk familiarteko loturak
mantentzen dituztela, eta senide horiek ahalegindu direla itxialdiaren
ondorioak ahalik eta txikienak izan zitezen.

•

Tresna informatikoak erabili dira telelana ahalbidetzeko, eta hilabete
hauetan zehar egindako aurrerapen hori baliagarria izango da
enpresentzat, aurrera begira ere lan-modalitate hori garatzeko.

2.
HAUTEMANDAKO
PROPOSAMENAK

ARAZOEI

kalitatea

AURRE

hobetzea,

EGITEKO

Auzogune eta elkarguneen bitartez egin den Gasteiz suspertzeko prozesu
parte-hartzaile honetan 300 proposamen baino gehiago bildu dira. Emaitzen
arabera, esan dezakegu, hiria suspertzeaz gain, udalerri- eta gizarte-eredua
birpentsatzeko une aproposa dela.
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Ariketa hori modu parte-hartzailean egitea proposatzen da, eta ez ekintza
burutuen politika batean oinarrituz, politika publiko parte-hartzaileak baliatuz
baizik, udal-talde politikoen eta hiritarren artean elkarrizketa ireki bat sortuz,
gardentasunez eta erabaki onenak hartzeko behar den informazioa eskainiz.
Gasteiz oso udalerri anitza da hiritarrei dagokienez, baina pertsona guztiek ez
dauzkate aukera berberak, eta denek ez dute berdin jasotzen informazioa;
horrela, bada, eten digitala dagoela frogatu da —eta beraz, baita eten soziala
eta linguistikoa ere—, eta hori nolabaiteko oztopoa da aukera-berdintasuna
lortzeko orduan.
Egoera honen aurretik ere bazeuden kolektibo zaurgarriak, baina itxialdi
garaian inoiz baino nabarmenagoa izan da haien egoera. Zaurgarritasunak
berekin ekarri ditu, besteak beste, isolamendua, bakardadea, indarkeria
matxista, haurren babesgabetasuna eta oinarrizko premiak estali ezina.
Horrenbestez, hiritar guztiei oinarrizko eskubideak bermatzea da
dokumentu honen helburua: etxebizitza, kalitatezko enplegua, elikadura,
hezkuntza, kalitatezko osasun- eta gizarte-zerbitzuak, babesa…
Azken finean, pertsonak jarri behar dira erdigunean, eta hortik aterako dira
bizi-ziklo osoa (haurrak, gazteak, helduak eta pertsona nagusiak) barne hartuko
duten proposamenak. Eta hori guztia, genero-ikuspegi intersekzional batetik,
errealitate eta bizi-esperientzia guztiak kontuan hartuz.
Horretarako, zerbitzu publikoen esku-hartzeaz haratago, udalerriko biztanle
askoren erantzun solidarioa azpimarratu behar da; asko izan dira
plataformetan antolatu direnak edo lehenago ere egoera zaurgarrietan zeuden
pertsonei laguntzen zieten elkarteetan lan egin dutenak.
Gainera, kontuan hartu behar da kultura, bere adierazpen guztietan, premia
biziko ondasun bat dela herritarrentzat, eta ezin dela bigarren mailan utzi beste
sektore batzuen mesedetan. Kultura, bere berdintasun- eta kulturartekotasunparametroekin, ekonomiaren eta gizartearen motorra da, baita kohesioa eta
eraikuntza soziala lortzeko elementu bat ere.
Ezin dugu atzera egin Gasteiz euskalduntzeko prozesuan; dagoeneko
onartuta dauden programak indartu behar dira, eta kultura- eta aisialdijarduerak aprobetxatu behar dira bitarteko pribilegiatu gisa.

Baina, horrez gain, gogoan izan behar dugu erronka handi bat dugula aurrean,
eta klima-aldaketak eragindako efektuak eta ingurumenaren kaltetzea
geldiarazteko eta, azken finean, planetaren jasangarritasuna bermatzeko
ekintzak indartu behar ditugula. Hala, hainbat proposamen agertu dira
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Mugikortasun Jasangarriaren eta Espazio Publikoaren Planeko zuzentarauak
sendotzeko, produkzio-eredua aldatzeko, egunero jasan behar ditugun
kutsadura mota guztiak murrizteko, gure inguruko flora eta faunaren oreka
ekologikoa errespetatzeko, energia-eraginkortasuna zaintzeko, arduraz
kontsumitzeko, nekazaritzako elikagaien eredurako, eta abarretarako.
Orain arte aipatu ditugun gai gehienetan, hainbat elkarte eta kolektibo hiritar
egunero aritzen dira lanean Gasteiz hiri hobe bat bihurtzeko. Horregatik, behin
eta berriz eskatzen da Udalak kontuan har ditzala elkarte eta kolektibo
horien premiak, eta ez ditzala gutxietsi industria-, merkataritza- edo turismosektoreen aldean.
Proposamenetako asko, agian gehienak, abiapuntu bat dira etorkizunean
elkargune eta auzoguneetan lanean jarraitzeko, baldin eta benetako apustu
politiko bat egiten bada parte-hartzearen alde. Horregatik, hiritarren partehartzerako organo horien laneko erritmoa berreskuratzea eskatu da askotan.
Hala, Gizarte Batzordeak “300 proposamen baino gehiago…” dokumentua
eskaini du, eranskin gisa, egin diren 20 bileretan jasotako proposamen
guztiekin.
Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiegu prozesu honetan parte hartu duten
pertsona guztiei (ordezkari politikoak, udal-teknikariak, kolektiboak, elkarteak
eta hiritar partikularrak).
Gobernu Taldeari eta gainerako udal-taldeei eskatzen diegu kontuan har
ditzatela planteatutako proposamenak, eta udal-arduradunek horretarako
konpromisoa hartu dutenez, gobernu-taldearen txostenaren zain geratzen gara,
bertan erantzun arrazoitu bat emango baitzaio Gizarte Batzordearen txosten
honi.
Prozesu hau denon artean eraiki nahi dugun hiri-eredua lantzeko baliagarria
izatea espero dugu.

Sinatua:
Gizarte Batzordeko ordezkariak
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I ERANSKINA

300 PROPOSAMEN BAINO GEHIAGO...

Animalien Defentsa eta Babeserako Elkargunea
•

Segurtasun-neurriei jarraibide argiak ematea animalien esparruan egin
daitekeenari eta egin ezin daitekeenari buruz, eta beharrezkoa izanez
gero, ibiltzeko baimenak ematea, animaliak zaindu/elikatu behar
izateagatik edo beste edozein arrazoirengatik, animalia bat artatzera
joan behar duten pertsonentzat.

•

Herritarrak sentsibilizatzeko/kontzientziatzeko kanpaina gehiago egitea
gertatu diren arazoei dagokienez.

•

Profesionalek segurtasun-jarraibideak edo protokoloak prestatzea edo
sortzea, aholkuak eman ahal izateko.

•

Jarduketa-protokoloak egitea animalia bat bakarrik geratzen den
kasuetarako, bere jabea gaixo edo ezgai dagoelako. Elkarteren batekin
hitzarmenak egin edo udal-zerbitzu bat sor liteke kasu horiei erantzuteko.

•

Ekintza horietaz arduratzen diren pertsonei animaliak modu oldarkorrean
ez harrapatzeko prestakuntza ematea.

•

Jarraibide orokor gisa, animalien babesarekin eta defentsarekin zerikusia
duten ekintza guztien protokolo bat izatea proposatzen da, ezohiko
egoeretan prestatuta egoteko eta ez inprobisatu beharrik izateko.

•

Administrazioko langileak animalien inguruan heztea eta sentsibilizatzea.

•

Animaliak babesteko zentroen (ABZ) erreformari lehenbailehen ekitea
eta epeak arintzea. Premiazkoa eta lehentasunezkoa da instalazio horiek
eraberritzea eta funtzionamendu-protokoloak egokitzea. Zentzu horretan,
bi lantalde sortu dira (bat azpiegiturei buruzkoa eta bestea protokoloei
buruzkoa), Udalak berak eta erakunde protekzionistek osatuak.
Ezinbestekotzat jotzen dugu proiektu horretara bideratutako aurrekontupartida oso-osorik mantentzea, eta ahal izanez gero, handitzea.

•

Koloniak elikatzen dituzten pertsonen kopurua ez murrizten saiatzea.
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•

Animaliekiko, bereziki usoekiko, sentsibilitatea eta enpatia agertzen
duten herritarrak ez zigortzea, hau da, usoak elikatzen dituzten
pertsonak ez zigortzea.

•

Animalien mugikortasuna mugatzeko orduan, animalien beharrak eta
ezaugarriak kontuan izatea (ez da gauza bera animalia gazte edo zahar
bat, handia edo txikia, eta arrazaren arabera ere aldatu egiten dira
beharrak).

•

Hirian aske bizi diren animaliak elikatzeko ekintza jarraituak egitea,
kaleetako bizitza gehien murrizten denean, kalterik jasan ez dezaten,
pandemia honetan gertatu den moduan (adibidez, hiriko leku
estrategikoetan usoentzako janlekuak jartzea horiek egunero erabil
ditzaten, eta ezohiko egoera hauetan ere bizirik jarraitu dezaten).

•

Animalia-populazioen kudeaketa etikoa egitea, batez ere uso, basurde
eta orkatzen kasuan. Pentsu antikontzeptiboak erabiltzea eta herritarrak
hezteko kanpainak egitea proposatu dute, biztanleriak animalia horiekiko
errespetu handiagoa izan dezan, bereziki usoen kasuan, gutxietsi egiten
baitira.

Bizikidetza eta Aniztasunaren Elkargunea
•

Baliabideetara/informazio bateratura sarbidea izatea. Dagokion sailak
harrera-elkarteei informazio bateratua eman diezaiela, egoera berriari
aurre egiteko baliabideen katalogo bat, adibidez.

•

Desinformazioa: Sareak Josten plataformarekin batera, kartelen sare bat
jarri da martxan (faseak, maskararen erabilera eta abar) 5 hizkuntzatan,
baita audio bidez ere. Barne- eta kanpo-hedapenerako laguntza eskatu
da Bizikidetza eta Aniztasunaren Zerbitzuaren aldetik.

•

Kolektibo batzuekin komunikazioa hobetzea eta ohikoak ez diren beste
informazio-bide batzuk bilatzea (elkarteak, webgunea...).

•

Informazio eta konektagarritasun gehiago.

•

Konfinamendua itzultzen bada, telefono bidezko arreta
aurreikusita izatea. Gai sozialak bakarrik kudeatzeko leihatilak.

•

Informazioa pertsona guztiei iristen zaiela bermatzea: irakurterraza,
itzulpena, aniztasuna kontuan izatea.

•

Lehendik dauden herritar-sareak sendotzea eta babestea.

gehiago
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•

Taldeak eta sareak indartu behar dira, txarra itzuliz gero, baliabideak
izateko.

•

Sortu diren zailtasun sozioekonomiei buruzko azterketa bat egitea,
kolektiboen arabera.

•

Lehiarik gabeko aisialdirako proiektuak beste aisialdi- eta kirol-aukera
batzuk ordaindu ezin dituzten familia zaurgarrientzat, Futbol 3
nazioarteko proiektua, adibidez.

•

Hizkuntza-irisgarritasunarekin lotutako arazoak areagotu egiten dira
telefono bidezko arretan. Zergatik ez daude ingelesez (hizkuntza bat
aipatzearren) hitz egiten dakiten pertsona gehiago oinarrizko
zerbitzuetan, telefono bidezko edo aurrez aurreko arreta eskaintzeko?

•

Udal-aurrekontua: osasun-krisiak familien eta pertsonen artean
areagotu/sortutako premiak estaldurari lehentasuna ematea. Azpiegituraproiektu handietako inbertsioa atzeratzea.

•

Haur eta gazteen eskubideak defendatzearekin lotuta, familiei laguntzak
ematea,
horiei beharrezko
baliabideak
hornitu
eta
krisian
nabarmendu/areagotutako desberdintasunak (baziren lehendik ere)
saihesteko.

•

Etxebizitza sozial gehiago: besteak beste, Udalaren titulartasuneko
etxebizitzak azaleratzea (halakorik balego). Beste erakunde batzuekin
lankidetzan jardutea.

•

Etxebizitzaren arazoa aztertzea, baina ez sintoma baten gisa, arrazoiak
bilatuz baizik, eta ez soilik gizarte-/bizitegi-bazterkeriaren ikuspuntutik.
Hiriko gaur egungo egoera aztertzea. Batetik, familien diru-sarreren %
garrantzitsu bat etxebizitzara bideratzen da eta, okupazioaren
ikuspuntutik, hirian behin eta berriz aipatzen den gaia da. Foku
desberdinak sortu dira, momentu desberdinetan, eta horrek bizikidetzazailtasunak eragin ditu.

•

Desberdintasun handiagoaren eraginez bizikidetza apurtzen duten
egoerak sor daitezke eta, horren aurrean, Bizikidetzaren Behatokiak
diagnostiko on bat egin behar du.

•

Mota guztietako diskriminazio-jokaeren eta -jarreren aurka borrokatzea.

•

Hezkuntza-espazioei dagokienez, zer eredu jarraitu behar da antzeko
egoeretan?: baliabide digitalen erabilerak ―aurrez aurrekoaren
alternatiba gisa― desberdintasunak areagotzen eta adingabe batzuen
isolamendua indartzen ez ote duen planteatu behar da.

•

Eskola-laguntza mailaka, talde txikietan.

•

Neurriak hartu behar dira zintzilik geratu diren neska-mutilentzat.
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•

Autismoa
duten
pertsonentzako
piktogramak ez ahaztea.

•

Seinaleztapen-araudi bat garatzea (koloretako zerrendak dituzten
banatzeko manpara gardenak, ikusteko moduko biniloak, lurreko lerro
erliebedunak, kartel handiak begien parean, QR kodea braillearen
ondoan, eta abar).

•

Administrazioko langileei
prestakuntza ematea.

•

Berragertze bat gertatzen bada, erreserba-funts bat sortzea, adinekoen
egoitzetan segurtasun-materialak bermatzeko.

•

Adineko pertsonak: osasun-zentroekin, AZSKekin eta abarrekin batera,
komunitatean partekatu eta erantzun nahi da. Dagoeneko abian den lan
komunitarioa babestu eta indartu dadila eskatu dute.

•

Orain laguntza emozionala falta da.

•

Azpiegitura-proiektu handietako inbertsioa atzeratzea.

•

Doako wifi guneak hiriko auzo batzuetan.

•

Doako wifi gune seguruak.

•

Online tresnekin berrasmatzeko erronkak, adineko pertsonekin eta
adingabeekin dagoen eten digitala gaindituz, eta eskola-laguntza era
askotara ematen saiatuz.

•

Herritar guztiei teknologia erabiltzeko aukera erraztea, lankidetza
publiko-pribatuen bitartez.

•

Bizikidetza eta Aniztasunaren dirulaguntzen lerroa berreskuratzea.

•

Udal-espazioak berriz irekitzea. Berragertze bat gertatuz gero,
eskubideak bermatzeko espazioak izan daitezela (hezkuntza, topaketa,
ikusgarritasuna...).

•

Kirola eta kultura berreskuratzea.

•

Murriztu diren gizarte-politikekin, enpleguarekin eta osasunarekin
lotutako baliabide ekonomiko publiko guztiak berreskuratzea. Udalaurrekontuan gizarte arloko murrizketarik ez egotea. Gizartedesberdintasunak murrizteko inbertsioak.

•

Zerbitzu publikoen lidergoa pertsonen eta komunitatearen beharrei
erantzuteko orduan.

•

Beste politika batzuk erreferentziatzat hartzea: dirudienez, Bizkaian eta
Gipuzkoan zenbait laguntza eta proiektu indartzen ari dira.

•

Indarkerien aurkako borrokan, polizia-kidegoei prestakuntza ematea,
herritarrekiko komunikazioa hobetu dezaten (horren oldarkorrak ez diren

seinale/dokumentu/informazioan

laguntzeko

jarraibide

berriei

buruzko
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alternatibak), eta herritarrei arreta eskaintzeko eredu berri bat txerta
dezaten (informazio-emaile gisa, adibidez).
•

“Digitala vs aurrez aurrekoa” harreman-ereduari buruzko hausnarketa
egitea: bizikidetzan eta desberdintasunetan duen eragina, kolektiboak
ikusezin bihurtu eta isolatzea...

•

Gizarte-ehuna ikusarazi eta azpimarratu behar da, hots, denbora-tarte
honetan egin dena, hark mantendu baitu komunitatea.

•

Erakundeen eginkizuna izango da beharbada,
oinarrizko arauak ulertzen dituztela bermatuz.

•

Elkarteak aktibo egon dira eta beren proiektuak mantendu dituzte.
Aitorpena eta babesa behar dira. Elkarte-ehuna da hiriaren
aberastasuna, eta babesten ez bada, desegin egiten da. Sareari ezin
zaio haririk kendu. Oso sare indartsuak behar dira: non bilatu, nora joan,
elkar
lagunduko
diren
pertsonak
eta
elkarteak
ezagutu.
Administrazioarekiko erabateko mendekotasunik ez izateko bideak bilatu
behar dira; sareak sortu behar dira erakundeen artean.

•

Elkarteentzako dirulaguntzak – dirulaguntza bermatutzat ematen zuten
elkarteen proiektuekin jarraitzeko arazoak. Asoziazionismoa, partehartzea... sustatu nahi badituzte, neurriek koherenteak izan behar dute.

•

Erakunde publikoen gardentasuna, hartzen diren erabakiei buruzko
informazioa emanez eta egiten den lehentasunen azterketa arrazoituz.

•

Orain arazo bat sortu da prestakuntzarekin eta segurtasun-neurriekin.
Gizarteratzeko eta laneratzeko prestakuntza antolatzen duten
erakundeek espazio seguruak behar dituzte, esaterako, aurrez aurreko
prestakuntza eskaintzeko (hizkuntzak ikasteko...) eta beren lokaletan
dituzten zailtasunak konpentsatzeko.

•

Nola edo hala konpondu behar da itxita dauden espazioen eta gizarte
etxeeb gaia. Zer gertatzen da aretoekin? Ikastetxeak ere itxita daude, eta
beraz, leku batzuk utz ditzakete.

•

Gauza positiboak ere azpimarratu dira, hala nola sortu diren lankidetzaeta elkartasun-sareak, osasun arloko langileen lana eta gaizki egiten ari
ziren eta orain zuzendu egin daitezkeen gauzak hautematea.

•

Erakunde publikoen eta elkarteen lankidetza, proiektu partekatuak
errazteko eta elkarteei beharrezko baliabideak eskaintzeko.

•

Erakunde publikoetatik, eta bereziki, Lanbidetik, pertsonei laguntza eta
informazio egokia eskaintzea.

•

Zaintzen lanari eta kontziliazioari balioa ematea, eta udal-politiketan
horiek zeharka kontuan izatea.

pertsona

guztiek
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•

Uda honetan, haurrentzako jarduerak lehenbailehen eskaintzea,
kontziliazioan laguntzeko eta, konfinamendu luze honen ondoren,
haurrek gozatu eta elkarrekin egon ahal izateko.

•

Kolektibo zaurgarrienetako haurrei laguntzeko programak sustatzea.

•

Etorkizuneko pandemietan edo telelana eragiten duten egoeretan,
Administrazioarekin harremanetan jartzeko kanal eta bide arinagoak
sustatzea.

•

Epe motzeko etorkizuna gizarte-politikak
BIZIKIDETZA zeharkako ardatz gisa.

•

Dirulaguntzen sistema ezabatzea: ezegonkortasuna sortzen du epe
ertain-luzera. Dirulaguntzekiko erabateko mendekotasuna urtero.

sustatzera

bideratzea:

Berdintasunaren Elkargunea
•

Herritar guztiei wifi-konexioa bermatzea, puntu gehiagoren eta
irisgarriagoen bitartez, eta enpresen eta ekipo informatikoen monopolioa
saihestuz.

•

Administrazioarekiko komunikazioa hobetzea eta informazioa hainbat
hizkuntzatan eskaintzea.

•

Administrazioarekin dirulaguntzak ez diren beste lankidetza-formula
batzuk planteatzea, elkarteek prozesuan lan egin ahal izan dezaten.

•

Dirulaguntzei berrekitea eta, hala badagokio, berriz formulatzea.

•

Baliabide ekonomiko eta sozialen banaketa zuzenagoa egitea, hau da,
gehien dutenei gehiago kentzea.

•

Herritarren ekimen integratzaileak babestea: Sareak Josten…

•

Laguntza zehatzak
emakumeentzat.

•

Laguntzak eskuratzeko izapideak arintzea eta informazioa hainbat
hizkuntzatan ematea.

•

Herritar guztiei elikadura-segurtasuna bermatzea.

•

Udalaren eta elkarteen arteko komunikazioa hobetzea, alarma-egoeran
zehar eta ondoren, blog edo lankidetza-plataforma baten bidez,
komunikazioa bermatu eta informazio interesgarria partekatu ahal
izateko.

ABEEE

bat

bereganatzerik

izan

ez

duten

19

Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saila

UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA

Servicio de Participación Ciudadana
Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua

CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO

•

Indarkeria matxistari dagokionez, arreta bermatzea eta herritarrentzako
sentsibilizazio- eta informazio-kanpainak abian jartzea.

•

Olarizuko familiek ura eta argia eskura dituztela bermatzea.

•

Baliabiderik ez duten edo emantzipatu egin nahi duten neska gazteei
beste aukera batzuk eskaintzea.

•

Batera gisako herri-ekimenen balioa azpimarratzea.

•

Laguntzen beharra edo atxikitako dirulaguntzei berrekitea, “inor atzean
ez uzteko”.

•

Agintari eskudunen aurrean intzidentzia areagotzea, emakume
migratzaile guztiak erregularizatzeko prozesu bat martxan jartzeko; izan
ere, administrazio-irregulartasuneko egoeran egonda ere, zerbitzu
soziosanitarioen esparruetan daude.

•

Udalak merkataritzan eta ostalaritzan norbera babesteko ekipamenduak
hornitzeko deialdia ireki duen bezala, elkarteekin ere gauza bera egin
dezala. Laguntza ekonomiko handia izango litzateke.

•

Etxeko lanen esparruko
dezatela erraztea.

•

Etxebizitzara sarbidea erraztea: ezinbestekoa da Eusko Jaurlaritzarekin
koordinatzea.

•

Gizarte-zerbitzuak:
hurbiltasun
eskuragarriagoak izatea.

•

Krisiak osasun mentalean eragindako ondorioei aurrea hartzeko,
artatzeko eta horietan laguntzeko arreta psikologikoa, Osasunaren
Mundu Erakundeak ohartarazi duen moduan.

emakumeak:

langabezia-prestazioa

handiagoa,

ikusgarriagoak

izan

eta

Mugikortasun Elkargunea
•

Garraio publikoa hiriko mugikortasun-sistemaren oinarri gisa sustatzeko
ahalegin
irmoa
eskatzen
da,
krisi
honetan
jasan
duen
estigmatizazioarekin amaitzeko eta erabiltzaileen artean konfiantza
sortzeko.

•

Ahalegin handiagoa egin behar da supersagarren formulazioak dituen
onurak komunikatzeko eta gizarteratzeko, horretarako adibide berriak
emanez, Tornay Medikuarena, adibidez. Eskema horrek giza eskalako
hiri erresilienteago bat islatzen du bizi izan ditugun egoeren aurrean;

20

Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saila

UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA

Servicio de Participación Ciudadana
Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua

CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO

mota horretako hirietan, autoak protagonismoa galtzen du gure kaleetan,
egonaldiaren eta sozializazioaren alde.
•

Planaren berrikuspena gidatu duten printzipio gidarietan islatutako
mugikortasun eta espazio publikoaren eredua sendotzea eta indartzea,
Europako eta Estatuko berreskuratze-planen aukeraz baliatuz; izan ere,
horiek Europako “Green Deal” Planaren helburuekin bat etorriz
bideratuko lirateke.

•

Bere flotaren deskarbonizazioari dagokionez, zehaztasun handiagoa
izan dezala eskatzen zaio Udalari, etsenpluaren bidez predikatuz.

•

Lana eta alderdi soziala gehiago uztartzea, telelanaren gisako formulak
sustatuz, adibidez.

•

Gertuko tokiko merkataritzan “marketplace” bat gaitzea, gure
merkataritza-sareak gaur egun eskaintzen dituen zerbitzuak egokitzeko
eta mota honetako gertakarien aurrean erresilienteagoak izateko, baita
banaketa komertzialeko operadore handien aurrean ere.

•

Garraio publikoaren eskaintza sendotzea, zerbitzuaren lehiakortasuna
mantentzeko edo hobetzeko, eta hala, mugikortasun-premiak konpondu
eta urruntze soziala bermatzeko. Badakigu ahalegin ekonomiko handia
egin behar dela, baina mugikortasun-irtenbideak eman behar zaizkie
pertsona zaurgarriei; izan ere, garraio publikoa funtsezko pieza bat da
mugikortasun jasangarriko eredu batean.

•

Gobernu ona eta gobernu irekia eskatu dira, gerta daitezkeen
kontingentzien eta klima-aldaketaren mehatxuen aurrean, mugikortasuneredu eta espazio publiko erresilienteagoak berreraikitzeko edo
eraikitzeko, eta hura pertsonei eta haien premiei bideratuta egon dadila.

•

Zerbitzu publikoak sortu eta hobetzeko orduan, gobernuak herritarren
parte-hartzea txerta dezala eskatu da, baita gardentasuna handitzean
eta kontuak ematean ere.

•

Gogorarazten da hori dela mugikortasun eta espazio publikoaren eredua
eraikitzeko konpromisoa, Mugikortasun eta Espazio Publikoaren Plana
eguneratzeko prozesuan zehazten dena.

•

Mugikortasun-planarekin koherenteak diren doako kudeaketa-neurriak
ezartzea: abiadura mugatzea eta kontrolatzea, trafikoa murriztea,
ibilgailuen espaloiak libre uztea, eta abar.

•

Mugikortasuna murrizteko gertuko hiri bat finkatzea.

•

Eztabaida hau planteatu da: baliabide gutxiko egoera batean garraio
publikoa sustatzeko irtenbide astun eta garestiagoak ezarri behar diren
(tranbia, BRT), edo irtenbide arin eta merkeagoak hartu behar diren
(autobus arruntak). Ñabardura asko dituen eztabaida da, eta itxi gabe
geratu da.
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•

Bizikletaz ibiltzeko eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuentzako (MPI)
azpiegiturak areagotzea.

•

Hirigunean lantokiak sor daitezen sustatzea.

•

Telelana sustatzea.

•

Hirian zehar banatutako logistika-zentroak sortzea, salgaiak etxez etxe
banatzeko ordezko aukera gisa. Salgaien etxez etxeko banaketa
tasatzea proposatu da, eta diru-sarrera horiekin, logistika-zentroak
finantzatzea.

•

Espazio publikoa eraldatzeko lanak aldarrikatzen dira, zirkulazioaz eta
mugikortasunaz gain, beste funtzio batzuk garatzeko hiri-agerlekuak sor
daitezen. Tornay Medikuaren eta San Frantzisko Aldaparen kasuak
aipatu dira. Badakigu planteamendu hori ez datorrela bat krisiegoerarekin, erabilgarri dauden baliabideak murriztearekin eta
lehentasunak ezartzearekin.

•

Bide-hezkuntzako ekintzak egitea eta hura eskola-curriculumean txerta
dadila proposatzea.

•

Trenbidea lurperatzearen proiektua berriz formulatzeko une aproposa
da, baita beste aukera batzuk aztertzeko ere.

•

Patineteen erabilerari buruzko ordenantza bat egitea.

•

Aurrekontu txikiko esku-hartzeak egitea: garraio publikoaren eta
bizikletaren erabilera sustatzea.

•

Bidegorriei lehentasuna ematea eta isolatuta geratu diren zatiak
elkarrekin lotzea; bidegorrien sarea indartzea.

•

Lantokietara garraio publiko edo bizikleta bidez joan ahal izateko
konexioa.

•

Autobus eta taxientzako berariazko erreiak gaitzea.

•

Manuel Iradier eta Florida kaleetako
oinezkoentzako leku gehiago izateko.

•

Gaur egun diseinuari eta aurreikusitako supersagarren garapenari
dagokionez, “B” Plan bat egitea; horien inguruan berriz hausnartzea eta
lurperatze-proiektua seguruenik atzeratu egingo dela kontuan izatea.

•

Anbarrean dauden semaforoak beste kale batzuetara hedatzea, gutxi
ikusten duten pertsonek edo itsuek izan ditzaketen zailtasunak nola
konpondu kontuan hartuta.

•

Domingo Beltran kaleko espaloiak handitzeko aukera berriz aztertzea,
ibilgailuen trafikoari eragin zaiolako eta batzuetan zirkulazio-arazoak
egoten direlako. Dagoeneko ez dira horrenbeste pertsona pilatzen ordu

aparkalekuak

kentzea,
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berean, ordu-tarteak ezabatu direlako; beraz, gomendatutako distantzia
fisikoa gorde daiteke.
•

Udal-agintaritzak, Udaltzaingoak... indarrean dagoen araudia betetzen
dela kontrola dezatela azpimarratzea.

•

Herritarrak lortu nahi den hiri-ereduaren inguruan kontzientziatzea eta
informatzea, baita Mugikortasun eta Espazio Publikoaren Planak
inspiratutako filosofiaren inguruan ere.

•

Gaur egungo egoerak irtenbide irudimentsu eta eraginkorrak bilatzeko
aukera ematen digula uste da.

Osasunaren eta Kontsumoaren Elkargunea
•

Alde Zaharra eraberritzeko plan berezia berrikustea.

•

Erakundeen babesa eta elkarteentzako dirulaguntzak mantentzea.

•

Une honetan, laguntza psikologikoko ekipoekin hornitu beharko lirateke
osasun-zentroak.

•

Sailen arteko koordinazio handiagoa, baita Osasun Sailaren eta esparru
horretan lan egiten duten kolektiboen artean ere.

•

Prebentzio-materialak
beste).

•

Oinarrizko gizarte-zerbitzuak indartzea.

•

Konfinamenduan zehar aire zabaleko irteerak ahalbidetzea,
prebentziozko ariketa fisikoak (yoga, adibidez) edo bestelako jarduera
fisikoak egin ahal izateko.

•

Herritarren artean oinarrizko neurriei buruzko informazio sinplea eta
zehatza ematea: maskara nola erabili, eskularruak ez erabiltzeko
gomendioa, maskara nola jarri eta kendu, nola kutsatzen den, eta abar.
Konfiantza lortzea eta beldurra galtzea da helburua, prebentzioa eta
zuhurtzia alde batera utzi gabe. Pilula sinple batzuk izan litezke, denbora
laburrekoak, eta zenbait hedabidetan zabaldu litezke (prentsan, irratian,
sare sozialetan...), mezua hartzaileen kolektiboari egokituta.

•

Kontzientziaziorako eta sentsibilizaziorako jarduerak egitea, kolektibo
jakin batzuetan, gazteen artean adibidez, ez baitira segurtasun-arauak
betetzen. Errespetua sustatu behar da.

erosteko

laguntzak

(ordenagailuak,

besteak
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•

Irabazi-asmorik gabeko elkarteetako pertsona zaurgarriak espazio
berean pilatu ez daitezen, Udalak gizarte etxeetako aretoak doan
erreserbatzeko aukera ahalbidetu lezake.

•

Ostalaritzaren sektorean prestakuntza- eta dibulgazio-ekintzak egitea,
eta Udalaren aldetik kontrol handiagoa egitea.

Ingurumenaren Elkargunea
•

Hondakinak biltzeko ontzien eredua aldatu daiteke, ogi-otarrearen
eredua aukeratuz.

•

Zarataren mapa eguneratu behar da.

•

Lurperatze-proiektua birplanteatu behar
diseinuan izan dezakeen eragina ere.

•

Gasteizen klima-aldaketaren aurkako
zenbateraino betetzen diren jakinaraztea.

•

Eraztun Berdea ixtea.

•

Gasteizek dituen ezaugarriak eta gaur egungo egoera kontuan izanik,
turismo berdea sustatzea, Eraztun Berdea erakargarri gisa erabiliz.

•

Maskaren erabilera egokiari eta haren ondorengo tratamenduari buruzko
sentsibilizazio-kanpainak, maskarak edonon bota ez daitezen.

•

Espazio publikoa desinfektatzeko irizpideen berri ematea.

•

Energia-subiranotasuna
instalazioetatik hasita.

•

Udalerrian nekazaritza birsortzailea sustatzea.

•

Ibilgailuen errodadurak sortutako zarata murrizteko eta kutxatila-zigiluak
hobetzeko neurriak.

•

Lurperatze-lanen eraginez, maila freatikoaren beherakadak hirian izan
ditzakeen ondorioak baloratzea.

•

Garapenean laguntzeko Elkargunea

udal-helburu

da,

baita

supersagarren

ekintza-planaren

gisa

helburuak

planteatzea,

udal-

24

Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saila

UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA

•

•
•

Servicio de Participación Ciudadana
Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua

CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO

Funtsezko proposamen gisa, garapenean laguntzeko politika publikoak
sendotzea eta Garapenerako Laguntza Ofiziala handitzea (% 1 inguru)
planteatzen da. Murrizketarik egon ez dadila eta aurrekontuaren % 0,7tik
behera jaitsi ez dadila.
Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza (GEH) arloko ekintzak sustatzea eta
garatzea Gizarte Ekonomia Solidarioaren esparruan. Ezinbestekoa da
Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzan lan egitea, ildo estrategiko gisa.

•

COVID osteko etaparekin lotutako lan-ildoak sendotzea. Garapenerako
Lankidetzaren Gida Plan (2021-2024) berria diseinatu, eztabaidatu eta
onartzeko prozesuak eskainiko duen aukeraz baliatzea. Plana laster
jarriko da martxan, proposamenak egin ahal izateko.

•

Arintasun- eta malgutasun-irizpideekin jardun behar da proiektuen ziklo
osoan, araudian eta deialdietan.

•

Lankidetza deszentralizatzea. Gizarte zibil antolatuarekin, gizartemugimenduekin, sare komunitarioekin eta abarrekin batera lan egitea.
Jasangarritasunerako gizarte-oinarria inplikatzea. Bereziki garrantzitsua
da gizarte-sarea, oro har, eta bereziki Garapenerako Lankidetzaren
eremua indartu eta sendotzeko politikak martxan jartzea. Lankidetzari
balioa ematea, eta gizarte-politiken, elkartasunaren eta sortu diren
herritar-sareen garrantzia azpimarratzea (Batera, adibidez). Sinergiak
bilatzea eta indartzea.

•

Gizarte-sarea indartzea, baita herritarrek sareak eraikitzeko duten
gaitasuna ere. Desberdintasun eta bidegabekeriekiko kritikoa den gizarte
zibil antolatu eta askearen inguruan politika eraldatzaileak artikulatzea.
Zentzu horretan, parte-hartzea handitu behar da erabakiak hartzeko
espazioetan, hala, gobernantza demokratikoa, barneratzailea eta partehartzailea lortzeko.

•

Osasun-krisi honek gogor eragin dio erakundeen eta beste alderdien
arteko enpleguari, eta beraz, egoera hori leheneratzeko neurriak
eskatzen dira: zeharkako kostuen ehunekoak handitzea. Langileak
kontratatzeko gastuetara bideratutako proiektuen ehunekoak handitzea.

•

Alarma-egoera osoan zehar tokiko saltoki txikiek erostetxe handien
aldean jasan dituzten desberdintasunei buruz hausnarketa egitea.

•

Ekonomia suspertzea, justizia sozialari eta trantsizio ekologikoari
lehentasuna emanez.

•

Etxebizitzarako eskubidea blindatzea, alokairuaren edo hipotekaren
ordainketa atzeratzeko neurrien bidez, eta ur-, argi- eta
konektagarritasun-hornidurarako sarbidea bermatzea haren kostua
bereganatu ezin dutenei.
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•

Osasun-sistema publikoak indartzea eta mantentzea, hemen eta han
(garatzen ari diren herrialdeetan). Kalitatezko osasun publikoa,
infekzioak kaltetutako pertsona guztiak artatuko dituena, haien jatorria
eta testuinguru soziala denak direla.

•

Zaintza-lana balioestea eta babestea. Krisi honek agerian utzi du
zaintzak hornitzen eta jasotzen dituzten pertsonak berehala ahaldundu
behar direla, ez ikusi arren, gainerako dimentsio ekonomikoen
funtzionamendurako ezinbestekoa den lan horren paper feminizatuaz
jabetuz.

•

Zerbitzu publikoak indartzea gizartearen eremu guztietan.

•

Gai publikoei ikuspegi globaletik erantzuteko beharra, gauza guztiak
elkarrekin lotuta baitaude: lankidetza, genero-ikuspegia, bizikidetza eta
aniztasuna, enplegua eta ekonomia, etxebizitza, osasuna, haurtzaroa,
ingurumena eta abar. Interkonektagarritasuna. Gune estankoak irekitzea
(udaletxea, zerbitzu/sail estankoetan banatuta).

•

Garapenerako lankidetzara bideratutako dirulaguntzak mantentzeaz
gain, hautemandako beste arazo eta behar batzuekin lotutako deialdiak
indartzea: migrazioak (bizikidetza eta aniztasuna), haurtzaroa, generoindarkeria, gizarte-bazterkeria egoeran dauden kolektiboak, enplegua eta
etxebizitza, ingurumena (klima-aldaketa), eta abar.

•

Bizitzari eusteko lan egin behar duten pertsona guztien lan-eskubideak
aitortzea eta areagotzea.

•

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrerak bermatzea behar duten pertsona
guztiei. Pertsona batzuk “kanpoan” geratzen dira: migratzaileak, asiloeskatzaileak, etxeko langileak.

•

Eten digitala murrizteko lan egitea; are bistakoagoa egin da. Hiri osoan
wifia ezartzea edo ekipoak erosten laguntzea.

•

Haurrak babestea (bereziki zaurgarrienak) eta hezkuntza-eskubidea
bermatzea.

•

Larrialdi-egoeran izandako ekintza guztiek generoaren eta aniztasun
afektibo-sexualaren ikuspegi intersekzionala kontuan hartzen dutela
bermatzea. Administrazio publikoek gizarte-estaldura handiagoa eman
beharko diete genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei.

•

Baliabideak eskaintzea, krisi ekonomiko eta sozialak sortutako ondorio
psikologikoen ondoren pertsonei arreta eta laguntza emateko, baita
trauma-egoeren eta konpondu gabeko doluen ondorioz ere.

•

Oso garrantzitsua da Administrazioak ―kasu honetan, Udalak―
informazioa beste hizkuntza batzuetan helaraztea, eta ez euskaraz eta
gaztelaniaz bakarrik.

•

Udalaren egoitza elektronikoa hobetzea, gabeziak izaten jarraitzen baitu.
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•

“Prozesu parte-hartzaile hau aurrekontu-atxikipenari buruzko Dekretua
argitaratu aurretik egin behar zen”.

•

Oro har, hartutako erabakiak eta erabaki horietatik eratorritako
protokoloak eta prozedurak ez dira izan argiak, eta batzuetan
kontraesankorrak izan dira.

Euskara Elkargunea
•

Epeak hobetu behar dira parte hartzeko eskubidea bermatu ahal izateko;
Udalak azkarrago erantzun behar du. Elkarguneari deitu behar zaio
erabakiak hartu aurretik, diagnostikoa elkarrekin egiteko, ildo
estrategikoak zehazteko eta aurrekontuak birplanteatzeko. Parte-hartzea
beste modu batera egin behar da. Murrizketak egin aurretik entzun egin
behar da, eta denon artean adostu.

•

Etorkizunaren inguruan berriz hausnartzea: abian dauden proiektuen
bideragarritasuna bermatuko duten lan egiteko modu berriak sortzea.

•

Udalaren hezkuntza- eta aisialdi-programetan euskararen erabilerari
buruzko berariazko eskaintza aurreikustea, etxetik irtetean ere euskaraz
hitz egin dadila errazteko. Aisialdiak garrantzi handia du euskararen
erabileran eta hori behar bezala bideratu behar da, programak euskaraz
garatu ahal izateko.

•

Euskaraldiak sekulako arrakasta izan du Administrazioaren eta
euskalgintzaren arteko lankidetzari esker. Erakundeen bultzada bermatu
behar da. Baliabideak eman behar zaizkio.

•

Tokiko komunikabideek agertutako hurbiltasuna goraipatu eta babestu
behar da (Alea).

•

Gizarte etxeetako programazioak martxan jartzea, euskarazko eskaintza
bermatuz (antzerkia, besteak beste). Ikastetxeetako patioak zabaltzea,
aisialdi-gune gisa erabili ahal izateko.

•

Euskara bultzatzeko unea da, ez murriztekoa. Haren aldeko apustua
egin behar da. Jende askok lan egiten duen sektore bat da. Sektore hori
sustatzea.

•

Euskarak zeharkako izaera izan behar du udal-politiketan, berdintasunpolitikek bezala. Abian jarri diren hiru planetan (Osasun, Ongizate eta
Ekonomia Sustatzeko Planak) kontuan izatea.

•

Ausardia eskatzen zaio udal-administrazioari, arazoak konpontzeko
orduan sortzailea izan dadin.
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•

Udalak funtzio publikoan euskararekin lotutako betebeharrak eta
eskakizunak bete ditzala (dirulaguntzak, eta abar).

•

Adineko Pertsonen Elkargunea

•

Arreta-bulego bat eskatzen da adineko pertsonen premia guztiei
erantzuteko.

•

Osasunaren prebentzioa alderdi sozialekin uztartzea (pertsonen nahiak
eta eskubideak errespetatzea) eta pertsonengan oinarritutako arreta
aplikatzea, baita COVID19aren gisako krisi-egoeretan ere.

•

Kudeaketa eta zerbitzu publikoak sustatzea.

•

Familia zaintzaileei laguntzea.

•

Pertsonekin komunikatzeko protokoloa hobetzea.

•

Adineko pertsonen ekarpenak ikusgai egitea.

•

Osasun arloko pertsonen balioa aldarrikatzea.

•

Egoitzen ereduari eta kudeaketari buruzko azterketa sakon bat egitea,
kudeaketa publikoa indartuz.

•

Bakardadearen gaiari dagokionez, eta bereziki Teléfono de la Esperanza
eta Nagusilan elkarteetatik egiten ari diren ekintzei dagokienez, dei
horiek boluntarioen etxebizitzetara bideratu ahal izatea proposatzen da.
Horrela, uste da pertsona gehiago egongo liratekeela boluntario izateko
prest.

•

Bakarrik dauden pertsonekin egoteko eta egoera horretatik irteteko
prozesuan laguntzeko taldeak eta espazioak sortzea.

•

Adineko pertsonek bizi duten bakardadeari buruzko sentsibilizaziokanpainak egitea.

•

Doluari eta hildako pertsonen agurrari dagokionez, berriz ere horrelakorik
ez gertatzeko neurriak hartzea (protokoloak ezartzea).

•

Adineko pertsonei telefono adimendunak, wifi-konexioa eta teknologia
berriei buruzko prestakuntza ematea.

•

Zaintzaileei laguntzeko programa.

•

Etxez etxeko Laguntza
prestakuntza handitzea.

Zerbitzuko

(ELZ)

langile

kopurua

eta
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•

Ematen den informazioa iturri bakar batetik irits dadila, eta mezua argia
eta sinplea izan dadila, pertsona guztiek uler dezaten.

•

Tutoretzapeko
adinekoentzat.

•

Gizarte etxeetako oinarrizko gizarte-zerbitzuen eta osasun-zentroen
artean protokoloak ezartzea, bakardade-egoeran dauden pertsonak
hautemateko.

•

Ikastetxeetan, balioetan heztea.

•

2020ko aurrekontua mendekotasunera egokitzea.

•

Koordinazio soziosanitarioa egin behar da. Pandemiaren aurretik aginteplan bat sortu zen koordinazio-taldearentzat, eta orain talde horri
bitarteko, langile eta ekintza zehatzak hornitzeko garaia da.

•

Zorro soziosanitario bat sortzea.

•

Administrazioak datu argiak eman ditzala eskatzen da; izan ere,
komunikabideen bidez iristen ari dira, eta batzuetan nahasiak izaten dira.

•

Udalak eta Aldundiak San Prudentzioko egoitzan hitzartutako 60 plazak
irekitzeko eskatzen da.

•

Etxeetan laguntza-programa bat sustatzea, adinekoak beren etxeetan
bizi ahal izan daitezen.

apartamentu

gehiago

sortzea

bakarrik

dauden

Kultura Elkargunea
•

Kulturako Elkargunea aktibatzea, uztailean 2021eko aurrekontuei ekin
ahal izateko.

•

Kulturako Elkarguneari laguntzen jarraitzea, bertako kideek Gizarte
Kontseiluan ordezka dezaten (hurrengo bilera ekainaren 29an egingo
da).

•

Oro har, tokiko sorkuntza babestea, bereziki euskaraz sortzen dena.
Baliabide ekonomikoez gain, espazio, komunikazio eta abarren bidez ere
egin daiteke.

•

Euskarazko kulturgintzari lehentasuna ematea.

•

Programa berezi bat aktibatzea, Gasteizko gazteek aisialdia euskaraz
sortu/garatu dezaten.
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•

Udaleko osoko bilkuratik, Eusko Legebiltzarrari eskatzea Kulturako
langileak babesteko lege bat sor dezala, haien lan-baldintzek
aldizkakotasun handia izaten baitute.

•

Haur-abesbatzekin lankidetzan aritzea, haiek udal-espazioak erabili ahal
izan ditzaten kontzertuak egiteko. Adierazi da haur-abesbatzak oso
lotuta daudela ikastetxeekin eta COVID-19aren krisiak izugarri geldiarazi
duela haien jarduera; horrez gain, etorkizunean ere zailtasun handiak
izango dituzte jarduera hori garatzeko, bete behar diren segurtasunneurriak direla eta.

•

Udalaren osoko bilkurari eskatzea Kultura lehen mailako ondasun gisa
har dezala.

•

Zinegotziak eta haren Sailak alkateari eskatzea Kulturako aurrekontuak
ez dezala atxikipenik eta murrizketarik jasan.

•

Eskaintza kulturala deszentralizatzea.

•

Publikoak kulturaren esparruan sentsibilizatzea.

•

Tokiko kultura-ehuna babestea, Euskadi osoan lan egin dezan.

•

Kultura Saila protokoloen prestakuntzan inplikatzea eta, horretarako,
eragileekin elkarlan estuan jardutea, horiek baitira jarduera mota hori
hobekien ezagutzen dutenak.

•

Kultura Bonua aktibatzea, eta ez liburuak, diskoak eta abar
kontsumitzeko bakarrik, kultura-jarduerak beste sektore batzuetan ere
eragina izan dezan. Horren bidez, kultura-eragileen zerbitzuak kontratatu
edo “esperientziak” erosi ahal izango dira. Azken batean, ikuspegi
zabalagoa izango duen eta sektorearen gaur egungo aniztasunera
egokituko den Kultura Bonu bat aktibatzea.

•

Kultura-jardueretarako ordezko espazioak bilatzea eta baliabide horiek
dituzten eragile pribatuekin elkarlanean jardutea.

•

Herritarrek Kulturarekin duten loturari erantzutea, sektorea hemen
dagoela ikusaraziz eta hari dagokion garrantzia emanez.

•

Espazioen eredua aldatzea: kultura-egiturak ahalduntzea hiriko
ekipamenduei dagokienez. Espazioren batean proiektu pilotu bat sortzea
(zeharkakoa).

•

Eragileei Kultura Elkarguneetarako aurreikusitako egutegia aurreratzea.

•

Sailak harreman zuzena duen (hitzarmen, laguntza eta abarren bitartez)
eragileei dagokienez lan egitea, eta sektorea askoz zabalagoa dela
pentsatzea.

•

Elkargunearen deialdiekin batera (edo denbora-tarte nahikoarekin),
beharrezko agiriak eta informazioa bidaltzea, bertan parte hartu behar
duten pertsonek beren ekarpenak landu ahal izan ditzaten.
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•

Oro har, gardenagoak izatea, eta dokumentaziora eta datuetara sarbidea
erraztea, udal-webgunearen bitartez oso zaila baita hori egitea.

•

Erabaki asko sektoreko eragileekin batera hartzeko garaia da, elkarrekin
erabakitzekoa.

Haurren eta Nerabeen Elkargunea
•

Une honetan gure lagunekin egon ahal izatea da beharrezkoena.

•

Ikastetxeetan gertatuko denari buruzko informazio gehiago eta jarraibide
argiagoak ematea.

•

Eten digitala konpontzea sarbiderik ez duten familietan.

•

Haurren parkeak eta jolasak irekitzea (beharrezko neurriak hartuta:
maizago garbituta, banagailuak jarrita, iturriak aktibatuta…).

•

Oporretarako aisialdi-eskaintza alternatibo eta egokitu bat egitea, behar
horiei erantzun eta gure hiriko haurrak eta gazteak ikusaraziko dituena.
Ministerioak gomendatutakoa gogoratu behar dugu, eta beraz, talde
egonkorrak ezarri behar dira kutsatzeko aukerak ahalik eta gehien
murrizteko.

•

Haur eta gazteentzako programei eragiten dieten partida, jarduera edo
espazio-itxieraren murrizketak leheneratzea: oporretarako aisialdiprograma, liburutegiak, ludotekak, igerilekuak…

•

Hirugarren sektoreko erakundeekin hitzarmenak antolatzea, hirian
eguneko udalekuak antolatzeko. Izan ere, oporretako programa
izapidetzeko epeak ere eten egin ziren, eta orain ez dago horretarako
denborarik.

•

Ikastetxeetako lokalak eta patioak prestatzea, baita gizarte etxeak ere,
hala,
haurren
beharrei
erantzuteko
eskaintza
zabala
eta
deskontzentratua egin ahal izateko, bereziki zailtasun-egoeran edo
babesgabetasun-arriskuan daudenen kasuan. Ohiko eskaintzara iristea
ezinezkoa bada, premia gehien eta aukera gutxien dituztenen partehartzeari emango zaio lehentasuna.

•

Lehentasuna kirol-eremuetan eta igerilekuetan, haur eta gazteen
gozamenerako.

•

Eremu irekietan, aurrez aurreko kultura-jarduerak sortzea kolektibo
honentzat eta haien familientzat.

31

Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saila

UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA

•

Servicio de Participación Ciudadana
Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua

CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO

Programa horietako izen-emateak (eta Udalaren gainerako programetan)
telematikoki bakarrik egin ez daitezela, eta aurrez aurreko kanal bat gaitu
dadila; horrela ez da inor geratuko baztertuta ordenagailu bat edo
konexiorik ez izateagatik, edo hizkuntzarekin, alfabetatzearekin,
gaitasunik ezarekin, ikusmen-arazoekin eta abarrekin lotutako
arazoengatik. Administrazio-prozeduraren legeak berak adierazten
duenez, herritarrek bi aukera izango dituzte administraziorekin
harremanetan jartzeko: telematikoki eta aurrez aurre.

Gazteria Elkargunea
•

Enplegua:Krisiak bereziki kolpatu ditu gazteak, batik bat aurreko krisitik
(2008-2015) ongi atera ez ziren gazteak. Hala, langabezia eta laneko
ezegonkortasun handiagoa izan dira pandemiaren ondorio nagusiak.
Enplegurako kualifikaziorik ez duten gazteak izango dira guztietan
kaltetuenak.

•

Etxebizitza:Krisiaren ondorioz, emantzipatzen hasita zeuden gazte askok
familiaren etxera itzuli behar izan dute. Horrenbestez, alokairuak ere
garestitu egin dira.

•

Osasuna:Krisiak osasun mentalarekin eta harremanekin loturiko arazoak
(bizikidetza, konfinamenduak eragindako zailtasunak…) sortu ditu, eta
horiek eragina izan dute gazteen osasunean. Elikadurarekin eta ariketa
fisikoa egiteko ohiturarik ezarekin lotutako nahasmenduak ere sortu ditu
krisiak.

•

Hezkuntza, prestakuntza:Telepatikoki ikasi behar izateak ere etena
areagotu du teknologia berriak eskuratzeko aukera duten eta ez duten
gazteen artean. Gainera, familia batzuen kapital sozial baxuak
(normalean indize sozioekonomiko eta kultural baxuagoa izaten dute)
desabantaila nabarmenean utzi ditu gazte asko. Alderdi puntual baina
garrantzitsu bat dira beren lan-prestakuntzako praktikak amaitu ahal izan
ez dituzten pertsona gazteak.

•

Aukera-berdintasuna: Arestian aipatutako eten digitalaz gain, gazte asko
laguntzen menpe geratu dira beren bizi-proiektuen trena ez galtzeko,
batik bat gazteen presentzia handiko eta ezegonkortasun handiko
sektoreetan (ostalaritzan, turismoan, merkataritzan…) langabezian
geratu direnak.
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•

Sormena: Gazte sortzaileentzako aukeren beherakadak ondorio
nabarmenak izan ditu, baita laguntza eta deialdiak desagertu izanak ere,
batik bat aurrez aurre, konfinamendu dela eta; era berean, bidea
irekitzen joango diren forma berriak agertu dira. Aisialdia, artea eta
kultura kontsumitzen duten pertsonentzat nahiz modu profesional edo
erdi-profesionalean kulturan aritzen diren gazteentzat bereziki gogorrak
izan dira krisiaren ondorioak.

•

Boluntariotza: Krisiak alderdi positiboak izan ditu arlo honetan, gazteek
elkartasuna agertu baitute, eta orain joera horretaz baliatu nahi da hura
ikusgai egiteko eta sendotzeko. Bestalde, komunikabideek gazte gutxi
batzuen jokabide negatiboak nabarmentzeko joera izaten dute, eta ez
gehiengoaren jokabide arduratsu eta solidarioa.

•

Informazioa: Eten digitalarekin lotuta, krisiak online informazioaren
premia handiagoa eragin du, baita gazte bakoitzaren egoeretara
egokitutako aholkularitzari dagokionez ere.

•

Beste eremu batzuk: Ingurumenari dagokionez, mugitzeko modu berriek
eta klima-aldaketaren aurka borroka egiten jarraitzeko premiak eragin
ditu ondorio gehien gazteen artean, batik bat kolektibo hori horrelako
gaietan borroka egiten hasita zegoelako (birziklatzea, bizikletaz
mugitzea, baliabide naturalak modu arduratsuan erabiltzea…).

Gazteen artean indarkeria matxistaren gaia jorratzen jarraitu behar da,
konfinamenduaren eta krisi ekonomikoaren eraginez larriagotu egin baita
arazoa. Etorkizunean ere lan egiten jarraitu beharko da, zalantzarik gabe.
LGTBI+ kolektiboari erreparatuz gero, krisia iritsi baino lehen hasitako
normalizazio-prozesu asko eten egin dira, eta pertsona batzuk “armairu barrura
itzuli” dira (lagunarteko esapide bat erabiliz).
Udal Gazte Plana garatzen ari den prozesua dela-eta, azterketa egin ondoren
lehentasunak jarri ditugu eremu bakoitzean. Lehentasunak adostu eta horiek
larritasunaren eta beharraren arabera antolatu ondoren, uztailean, ekintzak
proposatuko ditugu lehentasunetan azpimarratutako xedeak edo helburuak lortu
ahal izateko.
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Hezkuntzako udal-foroa
•

Gaur egun Ordezkaritza Organo Goren bakoitzean dagoen teknikariaren
irudia ordezkatzea proposatzen dugu eta, haren ordez, gure hezkuntzasisteman langile gisa esperientzia duten eta prestakuntza pedagogikoa
duten pertsonak jartzea. Horrela, gaur egungo teknikariek ere hobeto
mantendu ahal izango dute beren eguneroko lana.

•

Udalak eskolaz kanpoko eskaintzaren diagnostiko bat egin beharko luke
ikastetxez ikastetxe. Horrela, IGEak eta eskolak berak hainbat
arrazoirengatik eskaini ezin dutena eskainiko luke Udalak; gainerako
ikastetxeen eskaintza baliokidea bermatu beharko litzateke Udalaren
aldetik.

•

Materialaren hornidura ere ez da berdina ikastetxe guztietan. Udalak
ikastetxe horien hornidura bereganatu dezake: informatika- eta
psikomotrizitate-gelak, gorputz-hezkuntza eta musika-ikasgaietarako
materiala.

•

Ikastetxe publikoetako eraikin eta instalazio asko egoera larrian daude.
Udalak berariazko partida ekonomiko esanguratsu eta iraunkor bat
onartu beharko luke, berehala, egoera horiei aurre egiteko eta
pedagogikoki eredugarriak diren eraikinak sortu eta berritzeko.

•

Segregazioa aspalditik datorren arazo bat da eta konpondu gabe
dagoenari aurre egiteko, beste herrialde batzuetan egin duten lana,
diagnostikoa eta ekintzara pasatzeko proposamena hartu behar dira
kontuan.

•

Kataluniako Jaume Bofill Fundazioaren proposamenak. Udal-eskumenen
esparruan gauza daitezkeen neurriak hartzen ditu barne: ikasle
zaurgarriak hautemateko irizpide argi eta homogeneoak; ikasle
horientzako leku kopurua handitzea (4 ikasle gela bakoitzeko); ikasle
zaurgarriak hautemateko Udalaren bideak zabaltzea; eskolatzezerbitzuak zentralizatzea; familiei matrikulazio-prozesuan laguntzeko
bideak ezartzea. SAVE the Children.

•

Udalak proaktiboa izan behar du, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan,
segregazioarekin lotutako benetako neurriak hartzeko (bide batez,
adierazi da Eusko Jaurlaritzak Eskola Kontseiluan huts egin duela eta
azken etapa falta dela).

•

Hezkuntza Ordezkaritzaren, Udalaren eta Foru Aldundiaren arteko lotura
eta lana hobetzea, baita komunikazioa eta koordinazioa ere.

•

Ikastetxeei baliabide gehiago eman behar zaizkie, ikasle askorentzat
babesleku bat baita ikastetxea.

•

Ikastetxeen eta gizarte-zerbitzuen arteko lana sakontzea, ikasleen
ongizatean harremanak hobetzeko (orain arteko programan 2 langile
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bakarrik daude, eta beraz, hura sendotu behar da): bitarteko berberak
izanda ere, ikastetxe batzuek lan gehiago egin behar dute.
•

Guraso-eskoletan, egoera honek sortu dizkigun gai berriak landu
daitezkeela izan beharko da kontuan; hausnarketa.

•

Hizkuntza-arrakala saihestuko duten eta beste leku batzuetan arrakasta
izan duten ekimenak martxan jartzea: mintza-praktikak haurrekin
(boluntarioen aldetik), telefono-deien bitartez.

•

Ikaslearen jarraipen pertsonalizatua bermatu beharko litzateke. Kaleko
hezitzaileen, gizarte etxeen eta praktikak egiten ari diren magisteritzako
ikasleen arteko lankidetza sustatuz, beste konfinamendu baterako
baliabideak izatea.

•

Familia
guztientzako
baliabide
digitalak:
ordenagailua
+
konektagarritasuna. Era berean, familia horien arazo sozialetan sakondu
behar da, zenbat eta arazo gehiago, orduan eta zailtasun gehiago izango
baitituzte.

•

Argitasuna hezkuntza arloko protokoloetan: osasun- eta kontingentziairizpideak behar dira ikasgelan positiboak detektatuz gero.

•

Ikastetxeak garbitzeaz arduratzen diren langileentzako baliabideak
areagotzea, garbiketa ezinbestekoa baita gaixotasuna kontrolatzeko.
Oso garrantzitsua da hori indartzea.

•

Aldabeko auzogunea

•

Udalak lehendik dauden baliabideak jar ditzala arazoa arintzeko sortu
diren herritarren ekimenen eskura.

•

Hiriko auzo bakoitzean, Udalak lekuko kolektiboak eta erakundeak
koordinatzeko prozesu bat egin dezala proposatzen dute, antzeko
egoeretan, jarduketa koordinatuak egin ahal izateko. Lan-mahai bat
izango litzateke, osasun-zentro, erlijio-zentro, gizarte etxea, ikastetxe,
elkarte eta abarrekin.

•

Udalak jarduketa-plan bat egitea, mota honetako beste egoeraren bat
gertatzen denerako.

•

Udalaren aldetik, funtsezko gaiei buruzko oinarrizko prestakuntza
ematea, posta elektronikoaren erabilerari buruzkoa, adibidez. Hori
Kazetaguneekin edo Saregune gisako erakundeekin lankidetzan egin
daitekeela uste dute.
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•

Etxeetako tresnak eta hondakinak ateratzeko
sentsibilizazio- eta informazio-kanpaina bat egitea.

•

Konfinamenduaren aurretik eta ondoren, eta deskonfinamenduan zehar
sortutako zaratari buruzko azterketa bat egitea.

•

Uste dute lan hori Udaleko Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuko
Itzultzaile Sarearekin elkarlanean egin zitekeela.

•

Goian proiektutik udalekuak antolatzen ari dira auzoko haur eta
gazteentzat, eta eskatu dute Udalak ere mota horretako jarduerak
martxan jar ditzala eta beste erakunde eta elkarte batzuk abian jartzen
ari direnekin elkarlanean jardun dezala.

•

Udalak inguruko Oinarrizko Gizarte Zerbitzua indartu dezala eskatzen
dute, lehendik zituzten premia guztiei eta udako hilabeteetan zehar sor
daitezkeen premiei baldintza honetan erantzuteko.

urratsei

buruzko

El Pilar-Iparraldeko auzogunea
•

Udal-aurrekontua aldatzea, premiazkoak ez diren gastuak bertan behera
utziz (auditorioa, hegoaldeko tranbiaren hedapena, AHT…).

•

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua % 20 handitzea.

•

Administrazioak behar bezala erantzun behar die gizartean dauden
galderei, eta elkarteei entzun behar die. Krisia kargu-hartze bat eta
aukera bat da, aurrera egiteko eta ekimen publiko, pribatu eta
asoziatiboak batzeko.

•

HAPO. Aukera ezin hobea da auzo guztiek aldatu beharreko gaiak
aurkez ditzaten. Osasun-, hezkuntza- eta gizarte-ekipamendu batzuk
egiteko daude. Krisiak hiria berriz diseinatzeko aukera emango digu.

•

Gizarte-baliabideak eskuratzeko leihatila bakarra, bakarrik dauden
adineko pertsonek baliabide horiek eskuratzeko dituzten zailtasunak
arintzeko.

•

Udalak pertsonentzat lan egin behar du.

Judimendiko auzogunea
•

Supersagarren sistema berrikustea, baita plan honetatik kanpo geratzen
diren auzoetan izango duen eragina ere.
36

Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saila

UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA

Servicio de Participación Ciudadana
Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua

CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO

•

Eskola-esparruan
sortu
diren
arazoak
desberdintasunak oso agerian geratu baitira.

•

Pertsona askorekin harremanetan mantentzeko lan egin dugu eta,
premia bereziak hautemanez gero, horiek dagozkien zerbitzuetara
bideratu dira.

•

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren funtzionamendua berrikustea,
zerbitzu hori indartzeko.

•

Hori dela-eta, osasun arloko langileei aintzatespen publikoa egiteaz gain,
une honetan gizarte-zerbitzuen lana azpimarratu behar dela uste du.

•

Banketxeei, eta bereziki Kutxabanki, herritarren haserrea helaraztea,
konfinamenduan zehar eskainitako zerbitzu kaskarragatik, kudeaketak
aurrez aurre egiten dituzten pertsonek arazoak izan baitituzte.

•

Aranako geriatrikoaren irekiera birplanteatzea.

•

Zaharren egoitzetan gertatu dena aztertzea.

•

Zaharren egoitza publiko zein pribatuetako langileei aintzatespena
egitea.

•

Haur eta gazteentzako udako jarduerak eta udalekuak egitea.

•

BATERA plataformaren lana publikoki aitortzea.

•

Gertuko merkataritza sustatzeko eta merkataritza-gune handi berrien
irekiera mugatzeko neurriak.

•

Elikagai-denda batzuetan erabiltzen ari diren osasun-prebentziorako
neurriak zaintzea, okindegietan bereziki.

aztertzea,

aukera-

Ibaiondoko auzogunea
•

Auzoetako kolektiboek eta oinarrizko gizarte-zerbitzuek parte hartzeko
Laguntza Txokoa sortzea gizarte etxeetan, ikastetxeetan eta
adinekoentzako zentroetan.

•

Auzoetako kolektiboek eta oinarrizko gizarte-zerbitzuek parte hartzeko
Jakintza Txokoa sortzea gizarte etxeetan, ikastetxeetan eta
adinekoentzako zentroetan.

•

Federatu gabeko kirol-jarduerak sustatzea, gizarte-kohesioa errazteko.

•

Gazteen boluntariotza sustatzeko esparruak eta egiturak sortzea.

•

Gizarte etxeek eskaintzen dituzten zerbitzuak berreskuratzea.
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•

Ikastetxeetako patioak irekitzea.

•

Ibaiondoko belaunaldiarteko parkean egin den esku-hartzea hiriko
hainbat auzotan egin daiteke.

•

Hiri-baratzeak areagotzea, aire zabaleko aisialdirako aukera gisa.

•

Turismoa sustatzea, karabana-parke berri bat sortuz.

•

Eskaintza kulturala auzoetara deszentralizatzea.

•

Gizarte etxeek antolatutako tailerrak egitea, aire zabalean.

•

Bizikletaren erabilera sustatzea, loturarik gabeko bidegorriak lotuz eta
bizikletentzako Berritze Plana sustatuz.

•

Internetera sarbidea ahalbidetzeko bonu sozial bat sortzea.

Hegoaldeko auzogunea
•

Gizarte etxeak merkataritza arloko informazio-kanal gisa erabiltzea.

•

Hegoaldean, auzoko biztanleriarekin bat etorriko den osasun-zentro bat
gaitzea. Lehendik dagoena txiki geratu da.

•

Etxez etxeko laguntza hobetzea eta zerbitzu hori kudeatzen duten
enpresen kontrol zorrotzagoa egitea.

•

Elkarte/kolektiboen eta Administrazioaren arteko komunikazioa erraztea.

•

BATERA Sarearen
boluntariotza.

•

Gastuei lehentasuna ematea, detektatutako premia berriak oinarritzat
hartuta.

•

Batasun eta lidergo partekatua testuinguru politikoan.

•

Ariznabarra auzoan, COVID19aren biktimei monolito bat egiteko aukera
planteatu da.

gisako

egitura

komunitarioak

mantentzea;

Salburuako auzogunea
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•

Bizitu dugun egoera eta deskonfinamendua oso esperientzia sakona
izan da herritarren bizitzetan (ez irtetea, ikastetxera ez joatea,
harremanik ez izatea, elizara edo mezkitara ez joatea…), eta beraz,
dolua kudeatu behar da. Berriz ere bizitzen nola hasi landu behar da.

•

Jarraibide garbiak behar ditugu eremu publikoa erabiltzeko moduari
dagokionez. Espazio publikoari, udaltzaingoari eta abarrei buruzko
irizpide eta baldintza argiak behar ditugu, jarduerak antolatu ahal izateko.

•

Pertsona bakoitzaren erantzukizunaz kontzientziatu behar da.

•

Informazioa lortzeko erreferentziazko lekuak behar dira, gizarte etxea
esaterako, informazio eta arau guztiak bideratzeko, dena aldakorra
delako eta ziurtasunak behar direlako.

•

Gertuko informazio-kanalak eskaini behar dira; pertsona guztiek Internet
bidez jasotzen dute informazioa. Informazio hori hainbat hizkuntzatan
eman behar da: euskaraz, gaztelaniaz, arabieraz eta abar.

•

Gamarrako eta Mendizorrotzako igerilekuak irekitzen direnetik, pertsona
guztiek izan behar dute horiek erabiltzeko aukera, ez abonatuek
bakarrik.

Lakua-Abetxukoko auzogunea
•

Auzoko etxebizitzen BIRGAITZE eta EFIZIENTZIA ENERGETIKOAN lan
egitea. Ekologia eta ingurumena uztartzea.

•

Tokiko merkataritza suspertzea eta babestea. Tasak edo zergak (OHZ,
adibidez) murriztuz edo hobariak emanez, eta ez dirulaguntzak sortuz;
dirulaguntzen bitartez, tokiko merkataritzak gastua egin behar du gero
gastu hori berreskuratzeko, oso-osorik edo zati batean.

•

Gizarte etxeetako jarduerak: horiek mantentzeko ahalegina egin dadila
eskatzen da. Izan ere, ez du haiek erabiltzen dituztenen osasun fisikoan
eta mentalean bakarrik laguntzen, eta jarduera horiek sortzen dituzten
lanpostuei eusten laguntzen du; horrela, enplegu hori ez da ezegonkorra
izango.

•

Oinarrizko premiak pertsona guztiei estaltzen zaizkiela bermatzea.

•

Elkarteek herritarren jarduerak egiteko aukera aztertu dadila eskatzen
da, barruan nahiz kanpoan, eta kasu bakoitzean beharrezkotzat jotzen
diren segurtasun-neurriak ezar daitezela. Bestalde, antzeko beste
egoera batzuetarako, Administrazioan eskaerak jasoko dituen
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HARREMANETARAKO PERTSONA BAT egon dadila eskatzen da,
handik, eskaera dagokion pertsonari bideratzeko.
•

Pertsona batzuek bizitu dituzten egoera traumatikoei edo zailei
erantzutea eta landu gabeko dolu-prozesuetan laguntzea. Babes eta
laguntza psikologikoa.

•

Konfinamenduaren, urruntze sozialaren eta kontaktu emozionalaren
arteko oreka bilatzea. “Batzuk oso bakarrik sentitu dira, elikagaiak izan
arren. Eta pertsona batzuk bakarrik hil dira, agur esateko seniderik edo
lagunik gabe”.

•

Sortutako sare komunitarioen (Batera, besteak
Administrazioaren artean elkarlanean jarduteko beharra.

•

Gertatu denak B Plan bat sortzeko balio dezala, antzeko egoeraren bat
gertatzen denerako. Ezin da horrelako hutsunerik utzi hau berriz
gertatzen bada.

•

Boluntarioen kupo bat ezartzea, berriz gertatzen denerako. Gabezietatik
detektatutako premien arabera.

beste)

eta

Zabalganako auzogunea
•

Konfinamendu kasuetan, etxez etxeko janari-zerbitzua 2. eta 3. mailako
mendekotasunetara zabaltzea.

•

TUVISA lineen maiztasunak berreskuratzea, auzoan sortu diren arazoei
erantzuteko.

•

Gizarte etxeen jarduera berreskuratzea, familia-kontziliazioa hobetzeko,
eta haur-parkeak berriz irekitzea.

•

Udalekuak antolatzea.

•

Merkataritzaren eta ostalaritzaren esku jarriko diren laguntzen berri
ematea.

•

Etxebizitzarekin lotutako arazoei dagokienez hartuko diren neurrien berri
ematea.

•

Auzogunearen haserrea adieraztea, Vitalquiler-ek hemendik urte
batzuetara izango diren alokairu-baldintzen aldaketak jakinarazteko
erabili duen moduagatik eta uneagatik.

•

BATERA herri-ekimena publikoki aintzatestea.

•

Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz programan gauzatu gabe geratu
diren proiektuekin zer gertatuko den argitzea, eta beste edizio bat egingo
den ala ez zehaztea.
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II ERANSKINA PROZESUAREN FITXA TEKNIKOAK

FITXA TEKNIKOA

Prozesu hau egiteko proposamena Herritarren Partaidetzarako Udal Planaren
Jarraipen Mahai Politikoan sortu zen. Mahai horrek Gizarte Kontseiluari
jakinarazi zion pandemiak sortutako egoera eta etorkizunean hartu beharreko
neurriak aztertu behar zirela, herritarrek ere erabaki publikoetan parte hartzen
dutela senti dezaten.

Gizarte Kontseiluak gonbidapena onartu zuen, eta udal elkargune eta
auzoguneei deialdi bat egitea eskatu zion Herritarren Partaidetza Zerbitzuari;
horri Hezkuntza Foro bat gehitu zaio.
Horrela, honako ezaugarri hauek dituen prozesu bat diseinatu zen:

MODALITATEA:
Aurrez aurreko 18 bilera egin dira gizarte-etxeetan edo Europa
Jauregian.
2 bilera telematiko egin dira.
Aurrez aurreko bileretan, herritarren esparruko zortzi parte-hartzailetatik
gora talde txikietan lan egiten zen.
Bi modalitateetan derrigorrezkoa zen aldez aurretik izena ematea, eta
baldintza hori oso garrantzitsua izan zen aurrez aurreko bilerak planifikatzeko
orduan, indarrean dagoen osasun-segurtasuneko araudia bete ahal izateko.
PARTE-HARTZEA
Guztira 20 bilera egin dira. Horietan 415 pertsonak eman zuten izena eta,
azkenean, 422 pertsonak parte hartu dute.
-

96 (% 23) eremu politikokoak. Udal-talde politikoetako zinegotziak.
95 (%22) udal-sailetako eremu teknikokoak.
232 (% 55) herritarren eremukoak, norbere izenean nahiz kolektibo,
erakunde eta elkarteen izenean.

Gainera, 5 ekarpen jaso dira online.
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Guztira 200 pertsonak hartu dute parte, 163 kolektiboren (elkarteak,
federazioak, plataformak eta abar) ordezkari gisa. Kolektibo horietako batzuk
hainbat topaketatan izan dira, eta beraz, elkarte eta erakundeen kopuru garbia
124 izan da (kolektiboen zerrenda barne hartzen duen eranskin bat erantsi da).

Bilera bakoitzaren ondoren, txosten bat egin da egindako ekarpenekin.
AZTERKETAREN METODOLOGIA ETA EMAITZA OROKORRAK

Txostenak jaso ondoren, horietako bakoitza garbitzeari ekin zaio. Ekarpenak
tauletan txertatu eta edukiaren edo jatorrizko organoaren arabera etiketatu dira.

Guztira, 651 ekarpen egin dira:
-

347 hautemandako arazoen atalean
304 proposamenen atalean
35 balorazio positiboa izan duten gaien atalean.

Horiekin guztiekin txosten orokor bat egin da, baina kasu batzuetan,
proposamenak argi eta garbi identifika daitezke dauden elkargune eta
auzoguneekin. Hala ere, gai batzuk hainbat organotatik sortu dira aldi berean,
eta hori ere islatzen da txostenean.
Ez da aipatzeko moduko gertakaririk izan, eta bertaratuek jarrera ona izan dute
segurtasun-neurriak betetzeko orduan. Gainera, Herritarren Partaidetza
Zerbitzuarekin elkarlanean jarduteko prestutasuna agertu dute, hura arduratu
baita prozesuaren kudeaketaz.
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ORGANOA
MUGIKORTASUN IRAUNKORRA
GAZTERIA
GARAPENENA LAGUNTZA
ADINEKO PERTSONAK
OSASUNA ETA KONTSUMOA
INGURUMENA
BERDINTASUNA
ANIMALIEN BABESA
KULTURA
BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNA
EUSKERA
ALDABE
JUDIMENDI
HEGOALDE
LAKUA-ABETXUKO
SALBURUA
ZABALGANA
EL PILAR-IPARRALDE
IBAIONDO
HEZKUNTZA
GUZTIRA

ELKARTEAK

9
11
18
12
10
4
9
2
19
26
12
4
2
4
4
3
3
4
3
4
163

TALDE
TEKNIKARIAK
POLITIKOAK

4
1
5
5
5
5
5
5
6
3
5
4
5
5
5
5
6
6
6
5
96

4
3
3
10
3
2
4
4
8
5
4
6
3
4
10
5
2
6
5
5
96

GIZONAK EMAKUMEAK

23
11
13
15
6
11
1
7
9
18
12
7
7
11
10
8
9
7
7
3
195

4
9
16
21
13
2
21
13
15
23
10
12
6
6
13
6
5
12
10
10
227

GUZTIRA

Partikular
gisa

27
20
29
36
19
13
22
20
24
41
22
19
13
17
23
14
14
19
17
13
422

5
0
1
6
0
0
1
4
1
1
0
3
0
1
1
1
1
1
5
0
32
Pertsonen
guztizko
atalean
sartuta
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Herritarrak + Entitateak
MUGIKORTASUN IRAUNKORRA
GAZTERIA
GARAPENEAN LAGUNTZA
ADINEKO PERTSONAK
OSASUNA ETA KONTSUMOA
INGURUMENA
BERDINTASUNA
ANIMELIEN BABESA
KULTURA
BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNA
EUSKERA
HEZKUNTZA
ALDABE
SALBURUA
ZABALGANA
HEGOALDE
LAKUA-ABETXUKO
EL PILAR-IPARRALDE
IBAIONDO
JUDIMENDI
GUZTIRA
%

G
17
9
9
11
4
5
1
3
5
15
8
1
4
3
3
6
6
4
3
4
121
52%

E
2
7
12
11
7
1
12
8
5
18
5
4
5
1
3
2
2
3
3
0
111
48%

Gz.
19
16
21
22
11
6
13
11
10
33
13
5
9
4
6
8
8
7
6
4
232
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ZABALGANA
Bizikidetza eta Aniztasuna / Convivencia y Diversidad
Animalien Bizikidetza, defentsa, eta babesa / Defensa
animales
Garapenean laguntzea / Cooperación al Desarrollo
Kultura.
Mugikortasun iraunkorra / Movilidad Sostenible
Berdintasuna.
Gazteria / Juventud
Ingurumena / Medio Ambiente
Adineko pertsonak / Personas Mayores
Osasuna eta Kontsumo / Salud y Consuomo

%

8

8,2

7,3

4,4

6

83%

19

6

32%

6,78

8

7,3

7,8

6,6

6,8

67%

19

6

32%

7,3

9

8,0

5,0

2

4

100%

13

1

8%

5,6

8,4

8,3

8,6

8,3

7,8

40%

17

5

29%

8,26

7,2

6,8

7,0

6,3

6,5

73%

13

11

85%

6,8

7,3

7,8

7,5

7,4

7,2

83%

23

6

26%

7,5

6,7

5,3

5,7

2,7

3,7

100%

14

3

21%

4,8

8,5

6,8

8,0

4,5

5,8

100%

14

4

29%

6,7

7

6,9

8,2

6,8

6,7

100%

41

10

24%

7,1

4,5

1,0

1,0

1

1

100%

20

2

10%

1,7

7,8

5,9

6,6

6,3

5,9

100%

29

8

28%

6,5

6,625

3,9

6,6

4,1

4,9

88%

24

8

33%

5,2

8,3

7,8

8,3

7,1

7,2

92%

27

12

44%

7,7

6,8

7,3

6,8

7,3

6,6

78%

22

9

41%

6,9

7,4

8,0

7,1

5,8

6

60%

20

10

50%

6,9

9,1

8,0

7,9

5,4

6,1

71%

13

7

54%

7,3

8

7,8

8,0

7,5

7,5

75%

36

4

11%

7,75

7

5,0

8,0

4

5

100%

19

1

5%

5,8

7,5

6,7

7,0

5,4

5,8

84%

21,3

6,3

31%

6,5

Batez bestekoa
/ Media

Jasotako galdetegiak /
Cuestionarios
respondidos

SALBURUA

Parte-hartzaileak /
Participantes

LAKUA-ABETXUKO

Gogotsu parte hartu
duzu? BAI / Has
tomado parte SI

JUDIMENDI

Espero zenuena bete
al da? / Expectativas

IBAIONDO

Akordioak / Acuerdos

HEGOALDE

Dinamika / Dinámica

EL PILAR-IPARRALDE

Jasotako informazioa /
Información recibida

ALDABE

Ordutegia / Horario

AUZOGUNE / ELKARGUNE
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

AAVV ADURTZAKOAK
AAVV ARANAKO
AAVV ARELEGI
AAVV BIZIGARRI
AAVV ENSANCHE XIX
AAVV GASTEIZ TXIKI
AAVV GAZTELUEN AUZOA
AAVV GURE AUZUNE
AAVV IBIAILAKUA
AAVV JUDIMENDIKOAK
AAVV KALEARTEAN
AAVV LARKAIATE
AAVV LOS ARQUILLOS BIZIRIK
AAVV PUENTE AZUL
AAVV SALBURUA BURDINBIDE
AAVV SAN MARTIN
AAVV TXAGORRIBIDEA
AAVV URIBENOGALES
AAVV ZABALGANA BATUZ
AAVV ZAZPIGARREN ALABA
ACCEM
ADELPRISE
AFA ARABA
AFRICA EUSKADI
AFRICANISTA MANUEL IRADIER
AILAKET
ALATAX
ALEA
AMPA MENDEBALDEA INSTITUTOA
ARABAGARA-TOPAGIUNEA
ARABAKO BERTSOZALEEN ELKARTEA
ARABAKO GORRAK
ARABAKO PENTSIONISTAK LANEAN
ARABATXO FEDERACIÓN DE COROS INFANTILES
ARGITUZ
ARMENTIA IKASTOLA
ASAFES
ASAMBLEA COOPERACIÓN POR LA PAZ
ASCUDEAN
ASOCIACION CULTURAL RAICES DE EUROPA
ASOCIACION EPILEPSIA

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ASOCIACION PATINETES ELECTRICOS VITORIA
ASOCIACION PEATONES CAMINA GASTEIZ
ASVE
ATECE ARABA
BABESTU
BAI&BAY
BARATZA
BATEKIN
BEGISARE
BERRI-ÑANN
BERRITZEGUNE
CASA INICIATIVAS ABETXUKO
CEAR EUSKADI
CENTRO SALUD
COAVN ALAVA
COLECTIVO BACHUE
COLECTIVO HEZIARTE
COLOMBIA EUSKADI
COORDINADORA ONGDs
CRUZ ROJA
CULTURAL CEIBA
DENON ESKOLA
EGI
EGIBIDE
EL MONO HABITADO
ELA/UDALA
ElkarTEA
EQUIPO ANTIESPECISTA
ETXERAT
EUSKARALDIA
EUSKHARAN
FESTIVAL DE JAZZ
GASTEOK XXI
GAZTEDI RUGBY TALDEA
GESTORA CULTURAL
GEU ELKARTEA
GOIAN
HAALY PULAR
HARRESIAK APURTUZ
HEGOALDE EUSKALTEGI
IKA
ITXAROPENA

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

JAMBO CONGO
JUDIMENDI SALUD
JUVENTUDES SOCIALISTA
KALIMBA
KARRASKAN
KOLDO MITXELENA INSTITUTOA
KRISTAU ESKOLA
KUENTAME
KULTUR SOLEIL S.COOP
LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA
LECTURA FACIL EUSKADI
MAURITANIA EUSKADI
MEDICUS MUNDI
MISIONES DIOCESANAS
MUJERES WAYRA
MUSICOS SIN FRONTERAS
NUEVAS GENERACIONES
OIHU ANTIESPECISTA
PARROQUIA SAN JOAQUIN Y SANTA ANA
PEZ LIMBO
PLATAFORMA ABETXUKO BATERA
POR UNA VIDA DIGNA
PORPOL
PROYECTO LARRUA
PSIKOPOMPO
SAHARA GASTEIZ
SALOW FOOD ARABA
SAREGUNE
SARTU
SARTU ALAVA
SECOT
SETEM
SLEEPWALK
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
SORGINENEA
TEATRO PARAISO
TELEFONO DE LA ESPERANZA
TRASPASOS
UNICEF
UPV
ZAS ESPAZIOA

47

III ERANSKINA

Benetako Green plataformak eta Bizikleteroak elkarteak aurkeztutako
dokumentuak, Gizarte Kontseiluak eranskin gisa aurkeztea erabaki baitu.
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

