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thinking Fadura thinking Fadura herritarrek 
parte hartzeko prozesua da, Fadurako ki-
rol-instalazioak eta ingurunea aldatzeko eta 
gune publiko berria diseinatzeko helburua-
rekin Getxo Kirolakek bultzaturiko prozesua. 
Bertan, sarrera libreko parkea eta instala-
zioak izango dira Getxo Kirolakeko abona-
tuek kirola egin dezaten.

Era horretan, thinking Faduraren helburua 
da herritarrekin egiaztatzea etorkizune-
ko kirol-parkean elementu berriak sartzea, 
jarduera fisikoa modu erregularrean egitea 
bultzatzeko, ingurumen-aldetik hobekuntzak 
lortzeko, aisian, osasunean eta kirolean en-
plegua areagotzeko eta espazioen sarrera eta 
funtzionamendua oro har hobetzeko.

Fadurako parke berria planifikatzeko eta 
diseinatzeko lan teknikorako kontuan izan-
go dira interesaturiko pertsona eta erakunde 
guztien hausnarketak eta ekarpenak (kirola-
riak, klubak, kirol-elkarteak, Getxo Kirolake-
ko abonatuak eta erabiltzaileak, herritarrak 
oro har edo enpresak, besteak beste); gainera, 
arreta berezia eskainiko zaie kirolean gutxien 
azaldu ohi diren taldeei, eta genero-ikus-
pegia, kultura-artekotasuna eta dibertsitate 
funtzionala aintzat hartuko dira.

Gainerako hiri-ingurunearekin konektatuta 
dagoen Fadurako kirol-parke berriak, halaber, 
aukera eskainiko du diseinuan sartzeko hiria-
ren erakargarritasuna hobetzeko, pertsonen 
bizi-kalitatea hobetzeko eta kirolaren eta 
ongizatearen inguruko garapen ekonomikoa 
bultzatzeko balio duten gakoak. 

Modu horretan, proiektua bat dator Getxoko 
Udalaren egungo Legealdi Planeko helburue-
kin eta hiri-garapen iraunkorreko beste agen-
da batzuekin. 

Parte hartzeko thinking Fadura prozesuak 
garatzeko bi une jasotzen ditu: batetik, lehen 
fasea, diagnostikoari eta agente giltzarrien 
mapa egiteari buruzkoa; eta, bestetik, herri-
tarrak sozializatzeko eta haien parte-hartzea 
aktibatzeko bigarren fasea, 2017ko hiruga-
rren lauhilekotik aurrera garatuko dena. 

thinking Fadurak udalerriko herritarrak inpli-
katzea nahi du, elkarren artean hausnarketa 
kolektiboa, kritikoa eta eraikitzailea egiteko, 
parkearen etorkizunaren eta hiri-ingurunea-
rekin duen loturaren inguruan. Hori dela-eta, 
ikuspegi dibertsitate handiena bilatuko da, 
eta arreta berezia eskainiko zaie prozesu-
-mota horietan normalean parte hartu ez ohi 
duten taldeei. 

Diagnostikoa:  proiektuaren lehen fasean, 
Fadurako alderdirik garrantzitsuenak identi-
fikatu eta aztertuko dira, agente giltzarriekin 
harremanetan jartzearekin batera, proiektua 
ezagutarazteko eta hurrengo fasean jorra-
tu beharreko gai garrantzitsuenei buruzko 
iradokizunak jasotzeko. Ondoren, agenteak 
parte hartzeko prozesuan sartuko dira, Fadu-
rako kirol-parkea berriz diseinatzearren.

Diseinu parte-hartzailea: bigarren fasearen 
metodologia diagnostiko horretatik abiatuta 
garatuko da, eta herritarrei dei egingo zaie 
prozesu irekian parte hartzeko, mota ezber-
dinetako jardueren bitartez. Horrela, ahale-
ginduko dira interesa duten pertsona guztiek 
parte har dezaten, haien aukera, premia eta 
kezken arabera. 
 

Área de 
pertenencia a 
Getxo Kirolak

Área de 
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DIAGNOSTIKOARI 
DAGOKIONEAN

Dokumentu hau “Hiri-diagnostikoa eta Fa-
durako polikiroldegiaren mapa soziala” ize-
neko dokumentuaren laburpena da; proiek-
tuaren web orrialdean deskarga daiteke: 

www.thinkingfadura.eus

Diagnostikoaren funtzio nagusia da erraz 
eskuratzeko moduko dokumentazioa sortzea, 
azalpen-erakoa, parte-hartze prozesuaren 
ezagutza-oinarria izango dena, Fadurako 
kirol-parke berriaren aurreproiektuari forma 
emateko.

Erakundeen eta herritarren artean esku-har-
tze eremuaren inguruko ezagutza argia eta 
partekatua ematearekin prozesua eraginko-
rragoa eta errazagoa da. Gainera, proposa-
men zentzuzkoagoak eta eztabaida sakona-
goak egiteko aukera ematen du.

Diagnostikoa gaikako kapituluetan antolatuta 
dago, eta oinarri ederra eskaintzen du Fadu-
rako polikiroldegian oraintxe bertan eragina 
duten arazoak zeintzuk diren ulertzeko, zein-
tzuk diren proiektu berriak lortu beharreko 
helburu nagusiak, eta, azkenik, esku hartzeko 
moduaren inguruko iradokizunak edo go-
mendioak zeintzuk diren jakiteko. 

Diagnostikoan, Faduraren egoera ikuspegi za-
balarekin jorratzen da, eta ingurumenarekin, 
hiriarekin eta gizartearekin duen lotura kon-
tuan hartzen da. Kapitulu bakoitzean, lekua 
eta funtzionamendua ulertzeko giltzarria den 
gaia edo alderdia jorratzen da. 

Atal bakoitza alderdirik garrantzitsuenetara 
murriztu da hemen, eta dokumentu orijina-
letik ateratako grafikoak sartu dira, honen 
edukien gida bezala funtzionatzeko. 

DIAGNOSTIKOA | thinking Fadura | Laburpena | 2017ko iraila v1.0 3



Fadurako polikiroldegian esku hartzea da ko-
katuta dagoen ekosistemaren ingurumen-ba-
lioa hobeto ezagutzeko aukerarik ederrena. 
Halaber, aukera bakarra da ingurune natural 
horretan egin daitezkeen jarduerak dibertsifi-
katzeko, Algortako erdigunea bezalako hiri-
-ingurunetik oso gertu egonik.

IBAIA ETA HORREN ARROA

Fadura kokapen pribilegiatuan aurkitzen da, 
Gobelaren arroaren zatia bezala. Helburueta-
riko bat izango da ekosistemak segida izatea 
ibaiak osatzen duen korridore ekologikoan 
zehar, gizakiak sortutako eragozpenak salba-
tuaz.

FADURAKO INGURUNE NATURALAREN BALIOA ETA POTENTZIALA

ZAINDU ETA GOZATU

Beharrezkoa da oreka delikatua lortzea 
ibaiari eta inguruneari gozatzeko sarrera 
jartzearen eta ekosistemaren kontserbazioa 
bermatzearen artean, bertako fauna eta flora 
errespetatu eta espezie inbaditzaileak kontro-
latzeko. 

INGURUMEN-ARLOKO ARRISKUAK

Uholdearen arrisku ziklikoaz gain (bateraga-
rria da lekuaren erabilerarekin), kontuan izan 
dira bestelako alderdiak; hala nola, gertuko 
errepideek sortutako soinu-kutsadura edo 
zona jakin batzuetako lurrean dagoen kutsa-
dura 
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Arroako elementu garrantzitsuakIbaiaren ikuspegiak URAren obren ondoren Hezeguneko fauna eta flora
Urak har dezakeen zona

eta mapa akustikoa
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¿Sueles venir acompañado/a?

Fadura, askotan, urrun eta aparte dagoen 
lekutzat hartzen da, Algortako hirigunetik 
oinez minutu gutxi batzuetara aurkitzen den 
arren. Mugikortasunaren inguruko azter-
ketak pertzepzio horren arrazoia erakusten 
du, zuzentzeko neurriak ematearekin batera. 
Bestalde, polikiroldegiaren muga fisikoak 
berrikusi eta irisgarritasuna ematearekin, 
pertsona guztiek aukera izango dute bertara 
joateko eta instalazioak gozatzeko.

IRITSI, ITXARON ETA ITZULI

Garraiobide ohikoenak aztertu dira: erabile-
ra-maiztasunak, ibilbidearen denborak, or-
dutegiak, e.a. Aparkatzeko guneak optimizat-
zea eta seguruago egitea proposatzen da eta 
joan-etorrirako garraiobide iraunkorragoak 
eta osasungarriagoak erabiltzea bultzatzea.

FADURARAKO SARRERA ETA ERABILERA HERRITAR GUZTIENTZAT

PASATU, EGON ETA BIDEA EGIN

Beste lan-eremu bat da gune publikoak 
hobetzea (Makalen etorbidea, adib.), pert-
sonentzat seguruagoak, irisgarriagoak eta 
adeitsuagoak izan daitezen; halaber, Getxon 
bakarra den leku honen kirol, jolas eta osasun 
potentzialari probetxua ateratzeko  ibilbideak 
diseinatzea. 

IREKI ETA ERAGOZPENAK KENDU

Potentzialki ez ezinbestekoak diren hesiak 
eta sarrerak identifikatu dira. Parkea irekit-
zeko, eragozpen fisikoak berrikusi eta kendu 
beharko dira, kontrolatzeko beste sistema 
batzuk jarriaz. Modu horretan, pertsona guz-
tiek sartu ahal izango dute, haien baldintza 
edozein izanda ere.

Eragozpen-motak eta sarreren planoakIngurune babesgabeak edo atseginak Aparkalekua eta garraiobideak
Faduratik leku nagusietara 

dagoen distantzia
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Fadura elementu estrategikoa bezala ager-
tzen da Getxoko plangintzan, Espazio Li-
breen, Azpiegituren eta Ekipamenduen sis-
tema orokorrekin oso lotuta. Ingurunearen 
zati bat garatzen ari da, batik bat Makalen 
etorbidea udal-kale bihurtu nahi delako eta 
Iturribarri II.aren sektorea garatzen ari dela-
ko, zona hiriarekin elkartzea bultzatzearren.

HIRI-ANTOLAMENDUA ETA -EHUNA

Plangintza berrikusi da eremuaren aukerak 
eta mugak ez ezik, hurbileko azpiegituren 
afekzioa ere zein den jakiteko. Topografia, 
biztanleriaren dentsitatea eta hiri-ehun mota 
aztertu dira, kontuan izanik eremuan egiteke 
dauden garapen berriek duten potentziala.

FADURA INGURUNEA ETA AZPIEGITURAK

EKIPAMENDUAK

Fadura hiriko beste ekipamendu batzuetatik 
gertu aurkitzen da, eta horiek polikiroldegia-
ren jarduera osatzen duen sarearen barruko 
bezala har daitezke. Askok, bereziki, hez-
kuntzakoek, harreman zuzena dute honekin, 
ibaian zehar eskainitako konexio eroso sama-
rrarengatik

AZPIEGITURAK

Energia-sareak, hondakinen kudeaketa, eda-
teko ura eta estolderia identifikatu dira, eta 
ez da arazo larririk aurkitu. Azkena Fadurako 
“metabolismoaren” barnean gutxi definituta 
dago. Horiez gain, energia berriztagarrien 
eta eraginkortasun eta iraunkortasun arloko 
beste neurrien potentziala aipatu da. 

Responsive façade detail Fadura inguruneko ekipamenduakEraikuntza-motak eta dentsitateakZonako hiri-plangintza Saneamendu eta argiteria sareak
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Diagnostikoan Faduran egiten diren erabile-
rak aztertzen dira, batez ere kirol arlokoak 
baina baita ere jarduera kulturalak eta sozia-
lak eta, azkenik, ekonomikoetarako dauden 
potentzialak. Fadurak aukera ugari eskain-
tzen dituen arren, murrizketa handiak ere 
baditu, sarreraren kontrolarengatik eta kirol-
-jarduera beraren arau ta premiengatik. 

INSTALAZIOAK

Atal honetan, zehatz-mehatz aztertu dira 
kirol-instalazioak: kirolarekin edo antzeko 
jarduerekin loturiko erabilera definitua duten 
espazio eta eraikuntza guztiak. Azterketara-
ko, 23 eremu ezberdin zatitu dira, bakoitza 
bere berezitasunekin.

FADURAKO ESPAZIOEK ESKAINTZEN DITUZTEN AUKERAK

ESPAZIO LIBREAK

Gainerako espazio libreak 11 eremutan bana-
tu dira haien izaeraren arabera: irekia, he-
lezinak, gutxiegi erabilia, ibaiak ukitua, e.a. 
Bereizten dituzten eragozpenak eta lotzen 
dituzten ibilbideak identifikatu dira. Helbu-
rua da hobetzeko edo aldatzeko duen poten-
tzialaren inguruko ideia ematea, parke berria 
kontuan hartuta.

ANALISI XEHATUA

Fitxa bakoitzean, ezaugarriei buruzko xehe-
tasunak agertzen dira: azalera, kudeaketaz 
arduratzen diren agenteak, funtzionamen-
duaren barruko beste agenteak eta aipatzeko 
moduko gainerako ezaugarriak, Getxo Kiro-
lakeko erabiltzaileek eta kudeatzaileek orain 
arte aurkitutako arazoak barne. 

Era askotariko espazio irekiakInstalazioak eta espazio libreak Zenbait instalazioren xehetasuna Identifikaturiko eremu baten planoa
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Diagnostikoa egiterakoan, segurtasuna izan 
da Fadurako erabiltzaileen kezka nagusieta-
riko bat. Segurtasuna argiteria, bandalismoa 
edo lapurreta bezalako faktore garrantzitsuen 
aldetik aztertu da.
Era horretan arazo handirik ez bada identifi-
katu ere, aurreproiektuan eta parte hartzeko 
prozesuan lanerako ildo hori sartzea gomen-
datzen da. 

PERTZEPZIOA

Segurtasunaren pertzepzioa alderdi kultu-
ralek, generoak eta adinak zehazten dute. 
Fadurako espazioak berrikusi dira lehendik 
dauden azterketak eta zuzeneko diagnostikoa 
kontuan hartuta; modu horretan, “puntu bel-
tzak” edo zona delikatuak identifikatu dira, 
parte hartzeko prozesuan herritarrekin berri-
kusi ahal izateko.

HAUTEMANDAKO SEGURTASUNA LARRIALDIA ETA KONTROLA

LARRIALDIAK

Pertsona-kopuru handiak biltzen dituzten 
jarduerak egiten direnez, funtsezkoa da par-
kearen diseinuan ebakuazioa eta larrialdiko 
eta segurtasuneko ibilgailuen sarrera kontuan 
hartzea, instalazioak eta espazio irekiak be-
rriz diseinatzerakoan alda baitaiteke. 

SARRERA-KONTROLA

Fadurako sarreran pertsona abonatuek insta-
lazioak erabiltzeko dituzten  eskubideak edo 
sarrerako rolen kontrolak garrantzi handia-
goa dute segurtasunak baino; izan ere segur-
tasuna ez da nabarmentzeko moduko arazoa. 
Tornu edo giltza bidezko kontrol-sistemak 
erabiltzen dira, eta gaur arte bestelako siste-
mak alde batera utzi dira.

Sartzeko dauden kontrol-puntuakLarrialdiko sarrera-ibilbideakSegurutzat hartzen ez diren zonakZenbait graffiti dituzten kanpoko zonak
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Faduran ezagutu beharreko alderdirik ga-
rrantzitsuena haren funtzionamendua da, 
haren erabileraren eguneroko “bizimodua”. 
Jarduerak nola, non eta noiz egiten diren 
ulertuz gero, askoz ere errazago azaltzen dira 
polikiroldegiaren funtzionamendua eta era-
biltzen duten pertsonen ohiturak. Halaber, 
jarduera edo espazio bakoitzeko eskaera edo 
interesa ebaluatzen laguntzen du. 

JARDUERA-ERRITMOAK

Sarrerako datu anonimoei esker, polikirol-
degiaren erritmoak ezagutzen dira; hau da, 
gehienbat astean zehar erabiltzen da (parti-
dak edo norgehiagokak bezalako kirol-ekital-
diak daudenean izan ezik), batik bat 10:00eta-
tik 11:00etara eta 17:00etatik 18:00etara. Udan 
jarduera gutxiago izaten da. 

JENDETZA, ERABILERA-INTENTSITATEA ETA JARDUERA-MOTAK

JARDUERA-MOTAK

Era berean, instalazioetan zer-nolako jardue-
rak egiten diren aztertu da, gune bakoitzean 
zer gertatzen den, zein agentek erabiltzen 
duten eta zenbateko maiztasunarekin egi-
ten duten identifikatzearekin batera. Aldeak 
daude ohiko praktikaren eta denboraldiko 
ikastaroen artean, txikien eta helduen artean 
eta emakumeen eta gizonen artean. 

BAT-BATEKO ERABILERAK

Además de los usos deportivos, se identifican 
usos espontáneos de los espacios, general-
mente con matices culturales: encuentros o 
celebraciones, juego y deporte informal, pre-
sencia de animales domésticos y otras situa-
ciones que dan vida al espacio público y a la 
vez pueden provocar conflicto en él. 

Espacios abiertos de varios tipos
Fadura erabiltzeko beste 
modu batzuk badaude…

Ikastaroetarako eta 
entrenamenduetarako asistentzia

Asteko, eguneko edo 
urteko erabileraren bilakaeraKirol-jardueren nagusitasuna
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JARDUERA ETA ERABILERA
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Parte-hartze prozesuari begira, funtsezkoa da 
Getxoko eta Fadurako dibertsitate soziala eta 
kulturala ulertzea, zaindu eta garatu beharre-
ko balio nagusietarikoa bezala.
Prozesua inklusiboa izan dadin, hiriko bi-
zimoduaren alderdi bakoitzaren joera edo 
inpaktu ezberdinak ulertu behar dira talde 
ezberdinetan, kontuan izanik gutxien ikusten 
direnak edo baztertzeko arriskuan daudenak.

GENERO-IKUSPEGIA

Arreta berezia eskaini zaio errealitateak 
pertsona bakoitzaren generoaren arabera 
hartzen duen joerari, espazio publikoa di-
seinatzerakoan horrek nola eragin dezakeen 
jakiteko: jarduera gustukoen edo ohikoen ar-
teko aldeak, mugikortasun-ohiturak, zaintzen 
rola, adiskidetasuna, kalteberatasuna, segur-
tasunaren pertzepzioa, e.a.

DIBERTSITATE SOZIALA ETA INKLUSIBOTASUNA FADURAN

KULTURA-ANIZTASUNA

Funtsezkoa da kirolak duen egitekoa jatorri 
eta kultura ezberdinetako pertsonen gizar-
teratzean (ohiturak, mugikortasuna, gunea-
ren erabilera, e.a.). Ekipamenduak eta gune 
publikoa erabiltzerakoan, desberdintasunak 
saihesteko lanean jarraitu behar da. 

ADINA ETA DIBERTSITATE 
FUNTZIONALA

Pertsonen adina eta baldintza fisikoa eta 
psikikoa kontuan hartuta, gaitasun eta pre-
mia ezberdinak aztertu dira, Fadurak Getxo-
ko beste ekipamendu edo espazioekin duen 
lotura aztertzearekin batera, eta bizikidetza 
erraztuko duen gune publiko atsegina eta 
askotarikoa bilatuaz.

Ekipamendu sozialekiko harremana Gizarteratzea kirolaren bitartez

Erabiltzaileak generoaren, adinaren 
eta jardueraren araberaAdin guztietarako jarduera fisikoa
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TESTUINGURU SOZIALA



Diagnostikoaren arabera, Getxoko biztan-
leriak jarduera fisikoa egiteko eta bizitza 
osasungarria izateko dena ematen du. Ai-
patzekoa da, baita ere, Udalak egiten duen 
apustua Faduran egiten diren jarduerekin 
lotura handia duten ekonomia-sektoreetan 
berrikuntza eta garapena bultzatzeko. Horrek 
esparru aproposa sortzen du zentroan balio 
horiek izateko prozesua abian jartzeko. 

KIROL-KULTURA

Getxoko kirol-jarduera maila handikoa da 
eta nazioartean ezaguna, eta elkarte, klub eta 
kirolari independente asko daude. Gehien 
praktikatzen diren kirolak berrikusi dira; 
hots, garaikideak zein tradizionalak, eta biak 
ere tokiko kulturarekin oso lotuta daude.

TRADIZIOA, BERRIKUNTZA, EKIMENAK ETA GARATZEKO AHALMENA

EKONOMIA ETA BERRIKUNTZA

Diagnostikoaren arabera, Faduran kultura 
eta ekonomia eremu giltzarrietan garatze-
ko aukera handiak daude. Erabiltzaileak eta 
ekintzaileak izatea oinarrizkoa da tokiko 
ekonomiarekin sinergia handiak dituen berri-
kuntza eta ekintzailetza gune bakarra sortze-
ko. 

BALIOAK ETA EREMUAK

Toki-mailan aurkitutako balioak proiektua-
rekin zuzenean lotzen dira, Udalak bultzatu 
nahi dituen eremu ekonomikoak bezalaxe: 
Kirolaren eta Ongizatearen Teknologiak eta 
Industriak (KOTI), Kultur eta Sormen Indus-
triak (KSI) eta Turismo Kulturala eta Well-
ness (TKW)

GetxoProren kontalaritza grafikoa, ekintzaileekin egiten den tailerra “Industria 4.0”ren diagrama kontzeptualaKirol-praktikaren maiztasuna

Cloud Computing
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KIROLA: KULTURA ETA EKONOMIA
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Faduran egin nahi den aldaketa-prozesuan 
Getxo Kirolakek nahitaez inplikatu beharko 
du, eta ez bakarrik erakunde gisa, baizik eta 
hiriko kirol-bizitzarentzat euskarria diren 
pertsonen talde bezala ere bai. Atal honetan 
berrikusiko dira erakundearen funtziona-
mendua nahiz erabiltzaileek ordaintzeko 
dituzten modalitateak eta zerbitzuetarako 
sarbidea. 

AURREKONTUA ETA TALDEA

Getxo Kirolakeko talde zabala, askotarikoa 
eta espezializatua funtsezko alderdia da 
proiektuarentzat, Faduraren aldaketa iraun-
korrari heltzeko dituen aukerengatik. Ha-
laber, aurrekontua zertarako erabiltzen den 
ikusi da, erakundearen potentzialaren ideia 
bat egite aldera.

GETXO KIROLAKEN ETA FADURAREN FUNTZIONAMENDUA

ESKURATZEKO MODALITATEAK

Fadura zerbitzuak eskuratzeko eta erabil-
tzeko eskubidearen ikuspegitik aztertu da. 
Gehienak ordaintzeko zerbitzuak direnez, 
instalazioak eskuratzea ordaintzeko dauden 
modalitateen baitan dago batik bat, segurta-
sunak eta erabileraren kontrolak ezarritako 
beste murrizketa batzuen mende izateaz gain. 

ESKUMENAK

Arreta berezia eskaini zaio esku-hartze mai-
lan instituzio edo erakunde bakoitzaren 
eskumenak zeintzuk diren zehazteari, eta 
teilakatzeak eta lankidetzak aurkitu dira Ge-
txo Kirolaken, Udalaren eta URAren artean, 
Fadurako eremuaren gainean erantzukizuna 
duten agente nagusiak dira-eta.

Barrutira sartzeko egungo mailakEskumen eta kudeaketa eremuakGetxo Kirolaken Organigrama

SERVICIOS 
DEPORTIVOS

GETXO
KIROLAK

Susana García

ADMINISTRACIÓN

COMUNICACIÓN

Responsable cursos y 
actividades deportivas

Control pistas

Mantenimiento

Conservación

Técnico deportivo

Responsable deporte 
federado, escolar y 
eventos

MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN

Juan Carlos 
Torrontegui

Ainhoa Alonso
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Jone Aqueche

Javier Guantes

CALIDAD
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de Calidad

Auxiliar Sistema 
de Calidad

Joseba Geijo

Ana Palomo

Asier Arévalo

Patricia Alcorta

Gorka Zabala

Jon Arri
Israel Arriola
Javier Barandika
Alberto Fernández

Ibon La Cruz
Sergio San Vicente
Fernando Téllez
Alberto Vidal

Jose Ignacio Hermosilla
Nicolás Hidalgo

Mikel Cassi
Bingen Urresti
José Fernández
Ángel Villalba

Javier González

Jose Luis Collazos
Carlos Galán

Kerman Cariñanos
Jose Manu Respaldiza

Responsable

Responsable del 
proyecto de 
Bienestar y Deporte

Personal

Responsable temas
jurídicos, personas 
y contratación

Contabilidad

Apoyo al responsable 
y al área

Programa informático 
de gestión y tornos de 
control de acceso

Aitor Miñambres

PROYECTOS

Sorne Esturo

Karitte Alegría 

Responsable de 
proyectos de 
Arquitectura

Responsable de 
comunicación

ATENCIÓN AL CLIENTE

Miguel Arnáiz
Íñigo Basterretxea
Jose Antonio Gallego
Nerea Guantes
Jesús Hernández
Juan Miguel Sagasti
Miren Uriarte
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¿En qué se invierte el presupuesto?
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KUDEAKETA



Atal honetan, aurretiaz agertuko dira hurren-
go fasean egingo den parte-hartzearen gaine-
ko zenbait alderdi. 
Kontuan izan beharreko alderdi nagusiak 
identifikatu dira, prozesuak bete behar li-
tuzkeen baldintzak, diseinatzeko moduaren 
inguruko gomendioak eta abiapuntuaren eta 
prozesuak izan ditzakeen mugen gaineko 
balorazioa.

PARTE-HARTZEAREN ESPARRUA

Diagnostikoan zehar, argi eta garbi ezarri 
behar izan dira Faduran garatuko den par-
te-hartze prozesuaren helburuak eta baldin-
tzak. Horretarako, parte hartzeko esparrua-
ren inguruko zirriborroa egiten hasi dira: 
helburu orokorrak, esku hartzeko eremua, 
erantzukizun-mailak eta lidergoa, faseak eta 
epeak, aurrekontua, parte hartzeko sisteman 
eta udal politika-sisteman sartzea eta abiatze-
ko bestelako konpromisoak.

PARTE HARTZEKO PROZESURAKO OHARRAK

MUGAK ETA BALORAZIOA

Parte hartzeko prozesuan ebaluazio-irizpi-
deak sartze aldera, diagnostikoak jadanik 
egiten du prozesuaren aurretiko balorazioa, 
abiatzeko baldintzak, prozesuaren garrantzia, 
zeharkakotasuna edo horren inguruko ados-
tasuna berrikusten baititu. Halaber, egon dai-
tezkeen mugak jaso dira: gune publikoaren 
erabileraren erregulazioak, klima edo parte 
hartzeko bestelako prozesuak ere izatea.

GOMENDIOAK ETA BIDEAK

Getxoko agente sozial ezberdinekin eginda-
ko elkarrizketak eta bilerak kontuan hartuta, 
prozesuari begira zenbait gomendio egin 
dira: helburuak argitzea, ordutegiak eta bate-
ragarritasuna, jardueren iraupena eta maizta-
suna mugatzea, kokapen eskuragarriak hau-
tatzea eta bereziki komunikazioa eta deialdia 
zaintzea. Azken atal honetan, komunikatzeko 
toki-mailan indar gehien duten bideak berri-
kusi dira.

Faduraren inguruan garagardotegiko tailerretan zehar sorturiko lehen ideiak.
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PARTE-HARTZEA



PROIEKTUAREN INGURUKO PERTSONEN ETA ERAKUNDEEN SAREA

INTERPRETAZIOA

Emaitza abiapuntu ona izan da: aurretiko 
sare zabala eta askotarikoa, interesatuta egon 
daitezkeen mila bat pertsonaren datu-basea, 
horietako asko toki-mailan oso aktiboak diren 
taldeen ordezkari gisa.

Sarea aztertzeko, alderdi ezberdinak kontuan 
hartu dira, egoera partikularreko taldeak eta 
eremuak identifikatuaz, prozesuan giltzarriak 
izango diren agenteak edo konpondu beha-
rreko desorekak eta omisioak.

Lehen analisiaren zenbait alderdiren artean 
honako hauek aipa ditzakegu: kirol-arloko 
klub eta elkarte ugari egotea, baita enpre-
sak eta norbanakoak ere; udal-arloen jarrera 
egokia eta zeharkako begirada; ekonomiak, 
hezkuntzak eta gazteriak duten garrantzia, 
kirolaz gain funtsezko gai bezala; emakume 
gutxiago ordezkaritza-postuetan baina gehia-
go rol sozial eta kulturaletan; eta, oro har, 
prozesuaren inguruan jarrera oso aldekoa. 

ERABILERA-METODOLOGIA

Diagnostikoa egiteko prozesua hurrengo 
faseko parte-hartze prozesuaren prestaketa 
bezala har daiteke. 

Lehen fasean, harremanetan jarri dira agente 
ezberdinekin, prozesuaren eragina izan deza-
keten edo prozesuan parte hartu nahi duten 
pertsonen eta erakundeen sarea ezagutzea-
rren.

Horretarako, zenbait elkarrizketa eta bilera 
egin dira, agente edo talde bakoitza eta haien 
inguruko gai hauek ezagutzeko: hirian duten 
rola, interesatzen zaizkien gaiak, beste agen-
teekin duten harremana eta prozesuan parte 
hartzeko duten disponibilitatea.

Bilera horien bitartez, tokiko agenteen datu-
-basea sortu da, eta, beranduago, aztertu eta 
ikus ahal izan da. 

Agente giltzarrien mapa, generoaren arabera koloreztatuta (E=laranja, G= urdina)
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AGENTE GILTZARRIEN MAPA



www.thinkingfadura.eus


