
ENTZUTE-FASEAREN LABURPENA



Elkarteen eta mugimenduen 

arazoak eta beharrak



MUGIMENDU EKOLOGISTA

• Natura edo ekologismoarekiko interesa/kezka duten 

lagunak elkar ezagutu eta antolatzeko beharra. Badago 

jendea Lesakan naturarekiko edo ekologismoarekiko kezka 

duena, baina antolatu gabe.  

• Naturarekiko deskonexio handia, nahiz eta naturarekiko oso 

gertu bizi garen. Naturarekin berriz lotzeko beharra eta 

ezagutza-heziketa lantzeko beharra.

• Alternatibak sortzeko beharra eta aukera. Adib.” Laborategi” 

bat sortu, alternatibak irudikatu eta sortzeko. Bertako talentua 

ere ateratzeko balioko luke.

GAZTE-MUGIMENDUA

• Gazteek badute espazio propio bat, baina ez dago espazio 

horren erabilera antolatu, bultzatu eta kudeatuko duen 

gazte-talderik.

• Gazte-mugimendua nahiko ahul dago. Gizarteko joera 

nagusiak gailentzen dira gazteengan ere.

XULUFRINAK SARE FEMINISTA

• Sarea zabaltzeko beharra. Sare izaerarekin sortu da 

Xulufrinak, ahalik eta gehien zabaltzeko. Horretarako, espazio 

anitza behar dute, irisgarria. Biltzeko eta materiala 

gordetzeko leku bat.

• Emakumeentzako espazio seguruak sortzeko beharra.

• Indarkeria matxista bizi duten emakumeentzako etxebizitzak.

XORROXIN IRRATIA

• Gaur egun Alondegian duen tokia eskasa da, zaharkituta 

dago eta berritu beharra. 

BERTSO-ESKOLAKO NESKA GAZTEAK

• Bertso-eskolatan 18 urtetik gora neskak desagertu egiten dira. 

Horretaz jakitun, bertso-eskolaren inguruko neska gazteak 

antolatuta daude emakume bertsozaleoi bertsotan aritzeko 

aukera anitzak sortzen saiatzeko (plazan kantatu gabe ere 

bertsotan aritu eta ondo pasatzeko aukerak). 

• Ez dute azpiegitura-behar nabarmenik momentuz, baina 

uneren batean beren arteko bertso-saioak egiteko espazioren 

bat balia lezakete. Gaur egun Arranon elkartzen dira.



BORTZIRIETAKO BERTSO-ESKOLA

• Ez du azpiegitura arazorik, Arrano elkartearen goiko ganbaran 

biltzen dira eta, bere garaian, Harriondoa kultur etxean. Musika-

eskola bertara eraman zenean, leku arazo gehiago sortu ziren eta 

Arranora aldatu ziren. Bertso eskolako gazteak lokal pribatu batean 

aritzen dira.

MUSIKA BANDA

• Lehen baino jende gutxiagok parte hartzen du Bandan. Gazteak 

erakartzeko estrategia ezberdinak pentsatzen/lantzen ari dira 

(kaleko presentzia indartuz, parte-hartze puntuala ahalbidetuz, etab.).

• Guk lehen Eskol Ttikin egiten genituen gure entseguak, herri erdian. 

Orain Harriondoan gaude. Pixka bat behartuta joan ginen hara, 

herrigunean geneukan presentzia galtzen baikenuen. Herriak ere 

galdu du, ostiralero musika egoten baitzen herriaren erdigunean gure 

entseguak irauten zuen artean. 

• Harriondoan Txokobikon entseatzen dute orain, auditorioan, eta 

hainbat alderdi negatibo ikusten dizkiote:

• Auditorioa gauza gehiagotarako ere erabiltzen denez, 

ostiralero materiala lekuz mugitu behar izaten dute. 

• Entseguetarako ordutegi mugatua 

• Txokobikon ostiralerako zerbait programatzen bada, ezin 

dute entsegurik egin. 

GILTZARRI ABESBATZA

• “Lehen Eskol Ttikin egiten genituen entseguak eta herriak ikusten 

gintuen; entzun, agian, ez hainbeste… baina herrian geunden. Eskol Ttikin

egiten genituenean entseguak Bandarekin konpartitzen genuen espazioa eta 

ondo moldatzen ginen”. 

• Orain Harriondoan egiten ditugu entseguak. Espazioaren balorazioa:

• Espazioa akustikoki oso egokia. 

• Azpiegitura arazo batzuk: berogailua ez dabil eta hotz egiten du; 

aireztapena (leiho txiki bat dago eta ezin dugu zabaldu); batzuetan 

eraikineko argia joaten da eta, ez bada bulego ordutegia, gu ezin gara 

fusibleak dauden gelan sartu. 

• Arazoak gure ohiko ordutegiaz kanpo entsegu bat egin nahi 

badugu. Normalean erabiltzen dugun gela gainontzeko egun eta 

orduetan Musika Eskolak hartzen du eta ezin izaten dugu erabili. 

Harriondoa oso beteta egoten da eta horrek asko zailtzen du ohiz 

kanpoko entseguetarako lekua izatea. Harriondoan ordutegien arazoa 

talde guztiek dute, asko erabiltzen baita. 

• Espazioa ere justu samarra geratzen hasi zaigu. Lehen jende 

gutxiago ginen, baina orain ia ez gara kabitzen. Hirurogei inguru gara.



BETI GAZTE KIROL ETA KULTUR ELKARTEA

• Ekimen asko antolatzen ditugu eta horietako asko erdigunetik 

abiatzen dira. Era berean,  Beti Gazteren hainbat material eta 

baliabide herri guztiak erabiltzen ditu. Bi arrazoi horiengatik, 

beharrezko ikusten dugu herriaren erdigunean kokatutako 

espazio bat izatea. 

• Une honetan Alondegiaren erabilerarekin metro asko ditugu, baina 

lokalak ez ditu gutxieneko baldintzak betetzen: espazio asko 

ezin dira erabili, hotz egiten du, hezetasun handia dago… Gauzak 

hondatu egiten dira hor gordez gero. Baldintza horietan hainbat 

jarduera hortik kanpo egin behar ditugu, adib., irakurketa-tailerra 

egiteko Harriondoa erabiltzen dugu.

• Jarduera-jakin batzuetarako espazioa partekatzeko aukera 

ikusten dugu. Guk beharko genukeena da bulego propio bat, 

elkartzeko espazio bat, artxiboa eta almazena, material mordoa 

baitugu.  

TRIKITIXA-TALDEA

• Harriondoa Kultur etxearekin behar gehienak aseta ditugu. 

Musika-klaseak eta abar hor egiten dira. Arazorik ez 

egunerokotasunean. 

• Ohiko klaseez gain, talde handiagoak elkartzeko eta 

entseiatzeko leku handiago baten beharra. 

• Dokumentuak eta abar artxibatzeko espazio baten beharra.



SAN FERMIN JUBILATUEN ELKARTEA

• Hainbat ikastaro egiten ditugu: memoria-tailerra, informatika-

ikastaroak, telefono mugikorren inguruko ikastaroa, gimnasia… 

Ikastaro hauek guztiak Eskol Ttikin egiten ditugu. 

Saio batzuetarako mahaiak erabiltzen ditugu eta beste 

batzuetarako ez, eta, gela berbera erabiltzen dugunez 

guztietarako, muntatu eta desmuntatu ibiltzen gara. 

Oraingo mahaiak oso astunak dira eta ez oso praktikoak, 

horrek zailtasunak ekartzen dizkigu ikastaro batetik bestera 

gela prestatzean. Erabilera anitzeko gela baten beharra.

PENTSIONISTEN MUGIMENDUA

• Taldearen egoitza gisa funtzionatu dezakeen leku baten beharra: 

batzarrak egiteko, hitzaldiak emateko eta materiala biltzeko.

ELKARRIZAN BOLUNTARIO-TALDEA

• Belaunaldi arteko erreleboa erronka. Zail egiten zaie 

pertsona berriak erakartzea. 

• “Necesidad de visibilizar el valor del trabajo realizado”. 

• “Un espacio para desarrollar nuestra actividad, para 

desarrollar los cursillos a voluntarios, apoyo escolar, clases a 

personas immigrantes…” Beti leku bila ibili behar. Batzuetan 
beraien etxeetan ematen dituzte boluntarioen ikastaroak.

JUBILOTEKA

• Liburutegian egiten da (udan izan ezik; udan goiko bilera-gela 

batean). Ariketa ezberdinak egiteko leku zabal bat behar izaten 

dute, egokitutako komunekin. 

• Interesgarria litzateke espazio partekatu bat izatea, 

Elkarrizanekin, eta beste gauza batzuetan diharduten elkarte 

eta pertsonekin. Loturak egiteko aukerak sortu. Jendea 

nahasteko eta elkartzeko balio behar du. Ez dute 3. adina 

Zahar Etxearekin bakarrik lotu nahi.



Arazo eta behar orokorrak



ENPLEGUA - NATURAREKIN LOTURA – BERRIKUNTZA - PROIEKTU-ITSASARGIAK

• Lesakaren historia hurbila industriari oso lotua. Ondorioz 

• Enplegu gehiena industriak sortzen zuen. Industriaren gainbeherarekin ataka batean: Nola sortuko dugu 

enplegua? Eta zer enplegu-mota sortu nahi dugu? Lesakan bizi eta lan egiteko aukerak sortzeko beharra. 

Ekonomia soziala garatzeko aukera.

• Proiektu-itsasargiak falta zaizkigu, aukera emango luketenak Lesakako gazteak proiektu horietan inplikatu eta 

herrian geratzeko. 

• Lesaka naturari bizkar emanda hazi da. Lurrarekiko atxikimendu falta. 

• Fabrikaren bueltan bizitzeak ekarri du dagoenarekin konformatzea, irizpide kritikoa, sormena, ekintzailetza eta 

berrikuntza ez garatzea. Herritarrok gure beharrak aztertu, antzeko kezkak eta beharrak dituztenekin elkartu eta 

konponbideak/alternatibak irudikatu eta gauzatzeko. Kontsumitzetik sortzera pasa behar dugu, indibidualismotik 

kolektibotasunera.

• Ikasketak eta enplegua: Gazte gehienak kanpora joaten dira ikastera, lanera… Unibertsitate-adinean Lesakatik 

kanpora joan behar izaten dute eta herrian asteburuetan egoten dira soilik. Lesakan lan egiteko aukerak sortzeaz 

gain, Lesakan ikasteko aukerak sortzeko beharra (Lesakan bultzatu nahiko genukeen garapen-ereduarekin 

lotuta, agian).

• Energia-krisiaren aurrean alternatibak sortzeko beharra.



ELKARTEGINTZA – ELKARLANA – ELKARTEEN ARTEKO SINERGIAK

• Eragile batzuk osasuntsu daude, esaterako, kulturgintzan, mugimendu feminista, kirolean… Beste eremu 

batzuetan, ordea, jendea antolatzeko zailtasunak daude, adibidez, gaztetxearen proiektuaren inguruan, 

adinekoak… Gizarteko joera orokorrak dira nagusi (gero eta zailtasun gehiago antolatzeko eta elkarrekin gauzak 

egiteko).

• Elkartegintza indartsu dagoen eremuetan, halere, badago zer hobetua. Adibidez, kulturgintza indartsu dago, baina 

bakoitzak bere esparruan dihardu, nahiko zatikatuta, sinergia gutxi. Osagaiak baditugu, baina salda osatzea 

falta da. Alde horretatik, interesgarri ikusi da Sorginxulon egiten ari den lana. Beste eremu batzuetara ere 

estrapolagarria.

• Guneak falta zaizkigu denon artean herriko arazoak aztertzeko.

• Kultur Etxea badugu, baina jendarte-etxerik ez.

• Musika Eskola Kultur Etxean dagoenetik, hainbat jarduera egiteko zailtasunak. Harriondoa gainezka dago.



EUSKARAREN OSASUNA

• Orokorrean Lesakan egoera ona da beste toki batzuekin alderatzen badugu. Baina batzuetan uste dugu benetako egoera 

baino hobea dugula; barneratuta dugu dena irabazita dugula euskaraz bizi garelako eta horrek inertziaz bizitzera 

eramaten gaitu. 

• Euskararen erabileran atzerapausoak. Haur/nerabeak gero eta arinago hasten dira gaztelaniaz. Eragina dute ikus-

entzunezkoek, musikak, sare sozialek… kultur-erreferenteek.

• Euskararekiko kontzientzia eta atxikimendua makal samar. 

• Udalerri euskaldun gehienetan gertatzen ari den erdalduntze-prozesua Lesakan ere gertatzen ari da.

• Euskalgintza indartsurik ez, sakabanatuta eta erreferentzialtasun/ikusgarritasun gutxirekin. Aktibazio falta: urte 

osoan zehar inplikatuko den jendea, ekimen puntualetatik harago (Korrika, Euskaraldia). Euskararen herri mugimenduak 

ez du erreferentzialtasunik herrian, urte luzeak lanean daraman arren. 

• Harrera linguistikorako toki erreferentzial baten beharra. Harrera linguistikoaren plana Euskara Mankomunitateak 

landuta dauka, baina baliabide eta sareak behar dira. Eta horretarako toki erreferentzial bat behar dela uste da, euskara 

eta euskal kultura lotuko lituzkeen harrera linguistiko egoki bat lantzeko. Adib. D ereduan euskara ikasteko zailtasunak 

dituzten haurrei laguntzeko “solasean” programa garatzen du Euskara Mankomunitateak. 28 haurrek parte hartzen dute 

(ez dira guztiak etorri berriak, Euskal Herriko udalerri erdaldunagoetatik datozen haurrak ere badaude -Errenteria, Irun…-). 

• Toki erreferentzial baten beharra nabarmendu da aurreko bi puntuekin lotuta. Euskalgintzari ikusgarritasuna emateko, 

euskararen eta euskal kulturaren inguruan jendea eta eragileak batzeko…Euskara eta euskal kulturaz gain, beste arlo 

batzuekin ere topo egin eta aliantzak sortzeko gune bat.



KULTURGINTZAREN OSASUNA

• Oro har, nahiko osasuntsu/indartsu dago. Herriak duen tamainarako mugimendu handia dago.

• Jende asko dago aktibo eta elkarte eta ekimen asko daude.

• Hala ere, badago zer hobetua: bakoitza berean dago (gureari jartzen diogu arreta) eta elkarlanean lehen baino 

gutxiago egiten ditugu gauzak. Joera hau orokorra da; beste eremuetan ere gertatzen da. 

• Pandemiaren eragina nabaritu da taldeetan: Jarduera moteldu egin du eta, kasu batzuetan, aurreko dinamika 

berreskuratzea zail egiten ari zaigu. 

• Kezka azaldu da musikaren egoeraren inguruan. Oso herri musikaria izan da Lesaka, baina orain gainbeheran. 

Musika Eskolak, trikitixak, Bandak… denak izan du beherakada (Abesbatzak ez, baina ez dago herriko jendea 

bakarrik). Faktore askok eragin dute beherakada horretan: futbolak haurren artean duen arrakastak, pandemiak, 

beste lehentasunak izateak, konpromiso faltak (solfeoan hasi eta ikasturtea ez amaitzea aukera bat da orain, lehen 

ez)… 

• Aurrekoarekin lotuta, musikak kalean presentzia izateak garrantzia eta eragina duela ikusi dugu. Pandemiako 

etenaldiaren ostean, trikitixa-taldea berriz hasi da kalean jotzen eta ordutik haur asko apuntatu dira ikastera. Bandak 

ere tarteka entseguak kalean egitea erabaki du. Zakozaharretan herriko jendea gonbidatu zuten beraiekin jotzera eta 

arrakasta handia izan zuten. 



MUGIKORTASUNA - ETXEBIZITZA

• Mugikortasuna eta garraioa: Garraio publiko eskasa. Zaildu egiten dute talentua ekartzea edo bertan geratzea.

• Etxebizitzaren arazoa, alokairurako aukera gutxi eta gazteak emantzipatzeko zailtasunak.

AISIA - KIROLA

• Gizartean nagusi diren kirolak gailentzen dira: kirol lehiakorrak eta gehiena futbolaren inguruan mugitzen da. 

Horrek eragina du haur eta gazteen identitateen eraikuntzan, erreferenteetan eta balioetan. 

• Mutilentzat eredu argia eta bakarra. Neskak bigarren mailan. 

• Beste kirol batzuk eta beste eredu batzuk sustatzeko beharra. Haurren kasuan Eskola Kirola bezalako 

ekimen bat garatzeko beharra aipatu da, kirola lehiatik kanpo landu eta kirol-mota ezberdinak ezagutu ditzaten.

• Ekimen interesgarrien sorrera: Kit Kat.



LEHENENGO SEKTOREAREN OSASUNA (NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, ARTISAUTZA, ELIKADURA 

BURUJABETZA)

• Gaur egungo baldintzetan, profesionalki nekazaritzatik edo abeltzaintzatik bizitzea oso zaila da. Profesionalki bi 

edo hiru dedikatzen dira abeltzaintzara eta proiektu handiak dituzte. Baina jende askok praktikatzen du 

nekazaritza eta abeltzaintza afizio moduan (edo zerbait gehiago). Beraz, jende multzo batek lurrarekin 

harremana mantentzen du.

• Botere publikoetatik proiektu handiak bultzatu eta laguntzen dira: ukuilu handiak edo zereal-sail handiak, 

monokultibora bideratuak. Dena dago bideratuta inbertsio handi batekin hasteko. Hemengo eredua, txikia, ez da 

laguntzen. 

• Badago ezkutuko ekonomia bat. Trukea nagusiki barazkiekin egiten da, baina baita gazta eta haragiarekin ere. 

Jende askok saltzen ditu legeak ezarritako kanal eta arauetatik kanpo, betebehar legalak eta osasunekoak bete 

ezinda. Eskualde-mailako transformazio-planta kolektiboak sortzeak lagundu lezake (produktuak 

transformatzeko azpiegitura komunak, marmeladak ekoizteko, barazkiak enbotatzeko…).

• Belaunaldi aldaketa ez dago bermatuta. Zerotik honetan hasi nahi duenarentzat oso bide zaila. Proiektu txikiak 

egiteko laguntzarik ez. Bestetik, ez da bide hau aukera gisa erakusten. Modu positiboan irudikatzeko beharra, 

hortik bizi daitekeela irudikatu eta aukerak sortzeko beharra. 

• Belaunaldi-aldaketarik ezean, kultura- eta ezagutza-galera handia izango da. Kontzientzia sortuko duen gune 

baten beharra eta, era berean, kultura eta ezagutza hori transmitituko duena. Elikadurari lotutako gune 

interpretatibo bat, ikastaroak eskainiko dituena (barazkiak enbotatzeko, etab.), hasi berriei aholkularitza, ikastola 

eta eskoletako jangelak inplikatu, gurasoak…



LEHENENGO SEKTOREAREN OSASUNA (NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, ARTISAUTZA, ELIKADURA 

BURUJABETZA)

• Urteetan jarduera hauek gutxietsi egin dira, lotu dira ez-jakintasunarekin, basakeriarekin… Era berean, 

kontsumo-ohiturak aldatzeko beharra: kontsumitzaileok ez dugu bertan ekoitzitakoa behar beste baloratu eta 

lehenesten. Ekoizleak presente egon gabe saltzeko toki baten beharra, denda batzuetan eta harategietan 

badute, baina beti merkeago saldu behar izaten dute.

• Nekazari eta abeltzainen arteko elkarlana eta antolakuntza beharra. Kolektibo gisa, modu antolatuan jarduteko 

beharra: arazoak partekatu, alternatibak elkarrekin bilatu… Alde horretatik, Lesakako Udalaren laguntzek eragin 

positiboa izan dute. Sustatu du nekazari eta abeltzainak gauza batzuetarako elkartzea eta elkarrekin egiteko 

kultura indartzea.



HIRUGARREN SEKTOREAREN OSASUNA

MERKATARITZA

• Kontsumo-ohituretan eragiteko beharra. Jendeak herrian erosteko 

hautua egitea. Jendea kontziente izatea komertzio txikiaren 

garrantziaz.

• Beste elkarteekin harreman estuagoa izatea.

• Gure motibazioa ahultzen: pixkanaka elkartean komertzioak 

gutxitzen eta beti pertsona berberak gara inplikatzen garenak.

• Aparkalekuen arazoa

• Merkatariak elkartzeko leku baten beharra eta biltegi baten 

beharra.

OSTALARITZA

• Ostalariak ez dira elkartzen (antolatuta egon arren).

• Gero eta ostatu gutxiago. Negozio familiarrak gehienak. Fabriken 

gainbeherarekin ostalaritza ere gainbehera. Herri-bizitzan eragiten du. 

Etorkizun labur batera zalantza/ezegonkortasuna.

• Belaunaldi-aldaketa erronka bat da. Inork ez du honetan aritu nahi. Eta 

garrantzitsua da herriko bizitzari egiten dioten ekarpena.

• Gauza berri gutxi ireki dira azken urteotan. Berrikuntza beharra, oro har.

• Kontsumo-ohiturak ere aldatzen ari dira: Ostatuetan gutxiago eta beste 

leku batzuetan gehiago egoten gara.

TURISMOA

• Urte guztiko turismoa bultzatzeko beharra, udako edo asteburu luzeetako turismoaz gain.

• Turismo aktiboa bultzatzeko beharra, bitartekoak eta aktibitate osagarriak sortuz. Gaur egun, jendea etorri, 

buelta bat eman eta joan egiten da.

• Udalerriko eskaintza osoa bildu eta zabalduko duten euskarriak sortu. Sinergiak eta Lesakan turistek egin 

litzaketen gauzen plangintza eta lanketa (non jan, non lo egin, non zerbait egin…).

• Turismo-bulegoaren kokapena alderdi indartsu gisa: Burdinaren museoa eta turismo-bulegoa bat eginda 

egotea. Bulegoaren kokapenak turistek herriko bisita handik hasteko apustuari erantzuten dio. Kanpoaldean 

kokatu nahi da kanpotarrentzako aparkaleku “disuasorioa”. Seinaleztapena hobetu behar da.



HIRUGARREN SEKTOREA: ARAZO ETA BEHAR KOMUNAK

• Biltzeko eta elkarlanerako toki baten beharra. Era berean, sinergiak sortzeko balioko duena.

• Kontsumo-ereduen inguruko lanketa bat egiteko beharra, tokikoa balora dadin eta herriari egiten dion 

ekarpenaz jabetzeko (herri-bizitza, gertutasuna…).

• Herriko ostatu, denda edo negozio batean lan egitearen garrantzia nabarmentzeko beharra.

• Turismoari dagokionez, udalerriak eskaintzen dituen aukera guztiak bildu eta ikusarazteko beharra.

• Pixkanaka merkataritza- eta ostalaritza-negozioak ixten ari dira eta ez dira berriak irekitzen ari. Berrikuntza eta 

ekintzailetza sustatzeko beharra.



ADINEKOAK

• Adinean aurrera egin ahala, bakardadea da arazo nagusia. Asko bakarrik daude etxeetan. Ausartenak tailerretara-

eta apuntatzen dira eta sozializatzen dira. Baina ezer egiten ez duen eta bakarrik dagoen gero eta jende gehiago 

dago. 

• Beharrezko gauzetarako tramite informatikoak egiteko laguntzaren beharra: medikuarekin hitzordua hartzeko, 

bankuko eragiketak egiteko, etab.

• Adinekoei bizi-kalitatea mantentzen laguntzeko beharra. Bakardadea saihesteko eta harreman-sarea 

mantentzeko sozializazio-eremuak eskaintzeko beharra. Horrekin lotuta, belaunaldien arteko harremanak 

lantzeko beharra. Era berean, Zahar etxean dauden adinekoen eta herritarren arteko harremanak eta loturak 

lantzeko beharra. 

• Beharrezko ikusten da adinekoen aktibazioa. Paper garrantzitsua jokatu behar dute herriko bizitzan. 

• Gaur egun adineko asko (batez ere emakumeak) ari dira familiako zaintza-beharrak asetzen.

• Etxebizitza tutelatuen beharra.

• Joera orokorrarekin bat, kultura-aldaketa bat antzematen da. Lehen gehiago egiten zituzten gauzak auzolanean. 

Orain ez da horrela.

• Ideia gisa aipatu da antzeko ezaugarriak, interesak edo beharrak dituzten adinekoak tarteka elkartzeko dinamika bat 

sortzea, Sorginxuloren bueltan kulturgintzako eragileak biltzen diren bezala; elkarren berri izateko. Alderdi 

emozionala lantzearen garrantzia, harremanak zainduz eta goxotasunez, atxikimendua sortuz. 



HAUR ETA NERABEAK (GURASO ETA IRAKASLEEN IKUSPEGITIK)

• Oro har, haurren beharrak nahiko aseta ikusten dituzte eta gurasoek ondo baloratzen dute udalerriko haur eta 

nerabeen aisialdiko jarduerak Harriondoa inguruan kokatzea (Musika Eskola, Haurtxokoa…), bateragarritasuna 

errazten dien neurrian.  

• Haurtxokoa: Gurasoek oso ondo baloratzen dute haurrekin egon eta jolastu ahal izateko espazio hori. Kokapena oso 

egokia egiten zaie. Hobetzeko alderdien artean aipatu dute espazioa ez zegoenez erabilera horretarako pentsatuta, 

goxotasuna falta duela.

• Jarduera gehienak inguru horretan zentralizatzeak gurasoak elkartu eta harremanak lantzeko aukera ere ematen duela 

aipatu da. 

• Udalerriko jarduera gehienak Harriondoa inguruan kokatzeak badu alde txar bat: jarduera gehiegi kontzentratzen dira inguru 

hartan eta herriko beste leku batzuk hutsik geratzen dira.

• Haur eta nerabeek kirol-eskaintza nahiko mugatuta. Ia dena futbolera bideratuta edo, bestela, pilota. Eskola kirola 

bezalako ekimen bat martxan jartzea interesgarria litzateke, haurrek kirol-mota ezberdinak ezagutu ditzaten.

• Autoaren kulturak Lesakan duen indarra arazo gisa bizi da eta lantzeko beharra ikusten da. Autoa erabiltzeko joera 

handiegia, nahiz eta ia dena nahiko gertu egon. Haurrentzat, bereziki, arrisku-egoerak sortzen ditugu.

• 10 urtetik gorako haur eta nerabeek dituzte, espazio aldetik, gabezia gehien. 

• Leku bat behar dute egoteko eta jolasteko. Zalantzak lekuak arduradun bat beharko lukeen edo ez.

• Espazio bat sortzeko, gurasoen inplikazioaren beharra.

• Zalantza/Korapilo bat ere mahai gaineratu da: Espazio bat eman behar zaie edo beraiek mugitu beharko lukete 

zerbait lortzeko eta oinarriak beraiekin landu? (beraiekin lantzeko aukerarik ez da izan haur eta nerabeen 

partaidetza organoko bilerara ez baita neraberik etorri).

• Guraso eta irakasleok eta, oro har, helduok ez dakigu oso ondo zer behar/nahi duten… Eskuko telefonoak asko aldatu 

eta markatzen ditu adin-tarte honetako harremanak. 



HAURRAK (HAURREN IKUSPEGITIK)

• Haurren eskaerak kanpoko espazioei begirakoak izan dira ia denak. Barruko espazioei garrantzia gutxi 

ematen diete. Kanpoan ibiltzea gustatzen zaie eta kanpoan jolasteko eta mugitzeko gauzak proposatu 

dituzte, hala nola, salto-saltoak dituen jolas-eremu bat, skate pista…

• Beren adinekoentzako parke baten beharra adierazi dute: tirolinarekin, kanpoko txirristarekin…

• Gaur egun herriko espaziorik erabiliena futbol-zelaia da. Espazio itxiei dagokienez, frontoiak dira espaziorik 

erabilienak. Igerileku itxiak ere erabiltzen dituzte. 

• Espazio estaliok hobetzeko proposamenak ere jaso ditugu: 

• Frontoiak: Goikoan argiztapena hobetzeko dago eta oso zikina omen dago. Beheko frontoian sartzeko 

ordaindu beharrak arazoa sortzen die.

• Igerileku itxiak: ura hotza dago eta heldurik gabe ezin dute ur beroko igerilekuan sartu.


