ALONDEGIA
BERRASMATZEKO
PARTAIDETZA PROZESUA

Prozesuaren bultzatzailea

Babeslea

Laguntza teknikoa

ABIAPUNTUA
Alondegia potentzial handia duen eraikina da. Aukera
handiak eskaintzen ditu udalerriko azpiegiturabeharrei eta Lesakak herri gisa dituen erronkei
erantzuteko,
bere
tamainagatik
eta
bere
kokapenagatik.
Hori dela eta, Udala herriko eragile eta herritarrekin
ariketa kolektibo bat egiten ari da, denon artean
udalerriko beharren eta aukeren inguruan hausnartu
eta Alondegiaren etorkizuneko erabilerak adosteko.
Alondegiaren beheko solairuko jarduera (Jubilatuen
elkartearen egoitza eta taberna) oso egonkortuta
dago eta, beraz, ez da zalantzan jarriko. Alondegia
berrasmatzeko prozesuan lehenengo, bigarren eta
hirugarren (ganbara) solairuen inguruko erabilerak
landuko ditugu.

PROZESUAREN HELBURUAK
Helburu nagusia
Alondegiaren etorkizuneko erabilera(k) herritarrekin
batera landu eta zehaztea.

Zeharkako helburuak
Udalerriko gaur egungo beharrak eta etorkizuneko
aukerak identifikatzea eta horien inguruko gogoeta
kolektiboa egitea.
Eragileak eta herritarrak gainerakoen beharrak eta
nahiak ezagutu eta horiekiko ardura kolektiboa
hartzea, eta, posizio horretatik, Alondegirako
lehentasunak denon artean adostea.
Komunitatea sendotzea: Eragile eta herritarrek
elkarren beharrak eta arazoak ezagutu, elkarrekin lan
egin eta harremanak sendotzea.
Udalaren eta herritarren arteko zubiak eraikitzen
jarraitzea, gauzak elkarrekin landu eta erabakitzeko
kulturan sakonduz.

NOLAKOA DA ALONDEGIA?
Bi solairu eta ganbara ditu, 245 metro koadrokoa bakoitza.
Erabili ahal izateko, espazioak obra behar du.

PROZESUAREN FASEAK
Prozesua antolatu
Prozesuaren oinarriak adostu eta
antolatu.
Talde Eragilea sortu. Prozesua antolatu
eta koordinatzen du.
Udalbatza osoari prozesua aurkeztu.
Alondegiaren gaur egungo erabiltzaileei
prozesuaren berri eman

Entzute-fasea
Eragile eta herritarren beharrak, arazoak
eta nahiak ezagutu.

Gogoeta kolektiboa egin eta
erabakitzeko fasea
Denon artean hiru galdera hauen
inguruan hausnartu eta erabakiak hartu:
1. Lesakan gaur egun zer arazo eta
behar ditugu eta, etorkizunera begira,
zer nahi dugu?
2. Alondegiak behar eta erronka horiei
erantzuteko aukerarik eskaintzen
digu?
3. Zertarako erabili nahi dugu, beraz,
Alondegia?

Emaitza eta prozesua
baloratu, eta sozializatu

ENTZUTE-FASEA: TALDEELKARRIZKETAK
68 lagunek hartu
dute parte.

Mugimendu sozialetako eta
eraldaketa sozialaren inguruko
eragile eta herritarrak

Merkatarien elkarteko
merkatariak, ostalariak,
landetxeak eta turismoa

Kulturgintzako
eragileak

Adinekoen elkarteak
eta adinekoak

% 57

Haurrak: 16

% 43

Helduak: 52

Euskalgintzan
diharduten eragile
eta herritarrak

Nekazari, abeltzain,
artisau eta elikadura
burujabetzaren inguruan
diharduten herritarrak

Haur eta nerabeen beharrak
ezagutzeko Iraingo eta
Tantirumairuko irakasle eta
gurasoak

Haur eta
nerabeak

Partaideen balorazio batzuk:
“Atera diren gaiak hagitz interesgarriak izan dira eta giro hurbila sortu da”.
“Giroa. Parte hartzeko erraztasuna. Errespetua. Ideia aunitz atera dira, gai
aunitz”.
“Saioan egon den giro goxoa eta gaia bideratzeko teknikarien gaitasuna
nabarmenduko nituzke. Mila esker!”
“Pozgarria da Udalak Alondegiaren inguruan erabakitzeko aukera ematea
hainbeste arlotako jendeari”.
“Hagitz interesgarria bertze herritarren ikuspegia ezagutzea eta bereziki
adin-tarte ezberdinetako jendearena”.
“Giro polita eta hurbila. Hagitz ongi egon da”.
“Gustura sentitu naiz”.
Parte hartu duten eragileak: Eraldaketa soziala: Xulufrinak sare feministako kideak, mugimendu ekologistako kideak, gazte-mugimenduko kideak, Bertso
Eskolako neska taldeko kideak, Arrano elkarteko kideak, Oninart. Euskalgintza: Xorroxin irratia, Ika euskaltegia, Euskara Mankomunitatea, Euskara
Batzordeko kideak, Euskaraldiko kideak, Tantirumairu ikastolak. Kulturgintza: Giltzarri Abesbatza, Lesakako Musika Banda, Beti Gazte KTKE, San Fermin
Jubilatuen elkartea. Tokiko garapena: 1. Sektorea: Bidazi kontsumo-kooperatiba, abeltzainak eta nekazariak, Merkatu Ttikiko artisaua eta Cederna
Garalurreko teknikaria. Tokiko garapena: 3. Sektorea: Merkatarien Zerbitzu Elkarteko kideak, Ostalariak, Matxinbeltzenea eta turismo-teknikaria.
Adinekoak: Elkarrizan boluntario-taldea, Baztan-Bidasoako pentsionisten mugimendua, San Fermin Jubilatuen elkartea, Mankomunitateko Gizarte
Zerbitzuak. Guraso eta irakasleak (haur eta nerabeen beharrak): Irango eta Tantirumairuko irakasleak eta guraso-elkarteko gurasoak.

BESTE UDALERRIETAKO
ESPERIENTZIA INTERESGARRIAK
Aiaraldea Ekintzen Faktoria
Eraldaketa soziala euskaratik eta euskaraz; Aiaraldea Kooperatiba
Elkartearen proiektua.
750 metro koadro, bizitzeko eta amesteko, Laudioko industrialdean.
Eskualde-mailako izaera du eta auzolana eta herritarren ekarpena ditu
oinarri.
Ildo eta zerbitzu berrien aterpe eta epizentro:
haur eta familientzako espazioak, ekonomatua,
kulturarako oholtza, lantokiak/bulegoak, bileragelak, sukaldea, plaza publikoa...
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BESTE UDALERRIETAKO
ESPERIENTZIA INTERESGARRIAK
Hernaniko Kulturarteko Plaza
Feminista
Mugimendu feministaren aldarrikapen historikoa izan dira Emakume
Etxeak, eta, Hernanin ere, aspaldidanik zegoen horrelako gune baten
beharra. Partaidetza-prozesu baten bidez irudikatu zen espazio hau eta
gaur egun feminismoaren aldeko eta arrazakeriaren aurkako espazioa da.
Hernaniren eta munduaren eraldaketan alea jartzera dator eta
hausnarketarako, formakuntzarako eta ekintzetarako erreferentzia gunea
izan nahi du. Feminismoan aritzen diren eta arrazakeriaren aurka lanean
ari diren herri-eragileentzako tokia da; horien arteko sareak eta aliantzak
egiteko.
Espazioa irekia da herrian kulturartekotasunetik eta feminismotik eragiten
duten talde eta eragileentzat, nahiz gai horiekiko interesa duen
edonorentzat. Beti ere, emakumeak* dira protagonista nagusiak.
Eraikina birgaitzerakoan, energia-kontsumo baxuko eraikina sortzea izan
da helburuetako bat eta, horretarako, energia-eraginkortasun handiko
Passivhaus estandarraren arabera birgaitu da. Kulturarteko Plaza
Feminista erabiltzen hasi denetik, energia-kontsumoa ezaugarri bereko
beste udal-eraikinena baino % 50 txikiagoa izan da.
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BESTE UDALERRIETAKO
ESPERIENTZIA INTERESGARRIAK
Oñatiko Eltzia
“ELTZIA” Oñatiko Udala eta herriko talde eta kolektibo anitzek 2013.
urtean abiatutako egitasmoa da, eraikin huts bati bizitza emanez.
Lankidetza publiko-sozialean oinarritzen da eta
komunitate ikuspegi batetik herriko elkarte, talde
beraien jarduna garatu, partekatu, elkarlanean aritu
Sorkuntza eta kulturarako espazio soziala da, Oñatiko
eta kulturaren erresonantzia-kaxa.

azken helburua
eta kolektiboek
eta saretzea da.
herriaren sormen

Eltzia egitasmoaren eta eraikinaren kudeaketa “ELTZIA, herrisormenaren
etxea
elkarte
soziokulturala”
elkarteak
darama
(funtzionamendurako lantaldeak antolatu, espazioen erabilera kudeatu,
garbiketa lanak egin, etab.).
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BESTE UDALERRIETAKO
ESPERIENTZIA INTERESGARRIAK
Errenteriako Torrekua eraikina
Torrekua, ekintzailetza kolaboratiboa eta kooperatiboa bultzatzeko.
Errenteriako Torrekua XV. mendeko eraikinean elkarlaneko enpresahazitegia sortu dute. Fisikoki Errenterian egonagatik, eskualde-mailako
proiektu bat da. Lehen solairuan sormenezko ofizioak lantzeko tailerra
moldatu dute: ehungintza, bitxigintza eta zurgintza landuko dituzte,
besteak beste. Goiko solairuan, berriz, teknologia berriei lotutako lanak
egingo dituzte.
Industria astunetik bestelako industria baterako jauzia emateko balioko
duen eraikina izango da, sormen ekonomia bultzatzeko eta ekonomiaren
eredu-aldaketa baten lekuko izateko.
Ekintzaileak bildu nahi dituzte bertan eta gizarteari balio erantsia
eskainiko dioten proiektuak bultzatu. Artisauei bidea egiten hasteko
baliabideak eskainiko zaizkie, eta tresneriarekin izan ohi dituzten arazoei
aurre egingo zaie.
Erabat ezberdinak diruditen bi sektorek konpartituko dute Torrekuako
espazioa. Eta elkartruke horretatik sinergia berriak, ezagutzak,
berritasunak zein energiak sortzea ere bada asmoa. Coworking
kreatiborako gunea ere egongo da Torrekuan.
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BESTE UDALERRIETAKO
ESPERIENTZIA INTERESGARRIAK
Mimukai tokiko garapenerako
proiektu komunitarioa
MIMUKAI Larraun-Leitzaldean elkarlana bultzatzeko eta tokiko
garapena bultzatzeko proiektu komunitarioa da, oztopo indibidualei
irtenbide kolektiboak emateko sortua. Nafarroan kokatuta, Larraun eta
Leitzaldeko 11 udalerri hartzen ditu eta Cederna-Garalur elkartearen
bultzada publikoaz sortu da, eskualdeko ekonomia eta elkarlana
bultzatzeko.
MIMUKAIk atal hauek izango ditu:
Bulegoak: coworking espazioa, enpresa txikientzat bulegoak,
garapen-agenteen bulegoak, trebakuntza-gela, bilera-gelak eta
info-energia bulegoa.
Obradorea: Bertako produktuak modu legalean transformatu,
enpaketatu eta kontserbatzeko azpiegitura publiko bat. Bertako
produktuen komertzializazioa era landuko da, bertako produktuei
balio erantsi bat emateko.
Azken finean, eskualdeko tokiko entitate
publikoak,
enpresak,
dendariak,
ekoizleak, eragileak, garapen agenteak
eta
bertako
ekonomia
bultzatzeko
ezinbestekoak diren agente guztiak
elkartuko dituen topagune bat izango da,
proiektu
berriak
martxan
jartzen
laguntzeko, elkarlana bultzatzeko eta
zubiak eraikitzeko.
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BESTE UDALERRIETAKO
ESPERIENTZIA INTERESGARRIAK
Iruñeko Laba
Euskara eta euskal kulturarentzako gune bat. Iruñeko euskaldunen
komunitatearentzako elkargune bat. Alderdi sinbolikoak ere garrantzia
du: Euskara bazterretik erdigunera ekartzea, ikusgarritasuna emanez.
Kulturgune bat, topagune bat, sorgune bat, gozagune bat, herrigintzatik
eraikia. Erabilera anitzeko espazio bat dauka, euskarazko kultur
emanaldietarako oholtza, sorkuntza produktuetarako saltokia,
kafetegia. Eta bertan eta partaideen buruetan kabitzen diren beste
hainbat gauza.
Baina espaziotik harago doa ideia: irradiazio gune izan nahi du, proiektu
berrietarako abiapuntu eta harremanetarako aitzakia. Eukaratik eta
euskaraz aritu nahi dutenak bildu nahi ditu eta beren eragina zabaldu.
Hau da, krater bat ireki, barreiatu dadin euskara hiri osora.
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HURRENGO URRATSA
ZU(R)EKIN EMAN NAHI DUGU
Apirilak 2, larunbata
Lesakako Liburutegian
Izan zaitez proiektu
honetako partaide!

10:00etatik 13:00etara

Gonbidatuta zaude.

Zer landuko dugu?
Talde-elkarrizketetan identifikatutako arazoak eta
beharrak ezagutu eta aberastuko ditugu. Eta, denon
artean, herri gisa ditugun beharren eta aukeren inguruko
gogoeta egingo dugu.
Beste udalerrietako esperientzia interesgarriak ezagutuko
ditugu, inspiragarri izan daitezkeen neurrian.
Alondegiaren etorkizuneko erabilerek zer behar eta
aukerei erantzun behar dieten landuko dugu.

APIRILAREN 2AREN ONDOREN,
ZER?
Udalaren azterketa
Apirila-maiatza
Herritarrek zehaztutako
lehentasunei bide emateko zer
aukera dauden aztertu
(bideragarritasun tekniko eta
ekonomikoa) eta, aukera posible
eta zehatzak landu.

Herritarren lansaio
irekia
Maiatza bukaera
Udalak herritarrei aukera posible
eta zehatzak aurkeztu, denon
artean aberastu eta Alondegiaren
erabilerak adostu.

Prozesua eta emaitza
baloratu eta
sozializatu

PROZESUAREN JOKO-ARAUAK
EDO PRINTZIPIOAK
UDALAREN
KONPROMISOA

GUTASUNA ETA
ARDURA KOLEKTIBOA

Udal Gobernuak
konpromisoa hartzen du
Alondegiaren erabilera(k)
herritarrokin landu eta
herritarrok zehaztutako
lehentasunak gauzatzeko
bere esku dagoena
egiteko.

Norberaren beharrez gain,
besteenak ere ezagutzea,
aintzat hartzea eta
elkarrengandik ikastea.
Herri-ikuspegiz lan egitea,
denon honerako.

PUBLIKOTASUNA

ERABILERA
ANITZAK

Hartzen den erabakia
hartzen dela,
espazioaren jabetza
publikoa mantenduko da
uneoro.

Gutxi batzuen beharrak
aseko dituen erabilera
bakar bat baino,
erabilera anitzetarako
aukerak eskainiko dituen
emaitza bat lehenesten
dugu.

GAUR EGUNGO
ERABILTZAILEENTZAKO
LEKU BAT
Alondegirako lehenesten
diren erabilerak edozein
izanda ere, gaur egungo
erabiltzaileei leku bat
bermatuko zaie udalerrian,
Alondegian nahiz beste
eraikin batean.

ERABAKITZE-FASEA
Prozesu honetan
Alondegiaren erabilerak
zehaztuko ditugu, baina
ezingo dira ondorengo
egunerako gauzatu. Prozesua
amaitzean, obra-proiektu bat
landu eta finantzaketa lortu
beharko da.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA
REINVENTAR LA ALHÓNDIGA
Punto de partida
El Ayuntamiento de Lesaka considera que la Alhóndiga ofrece grandes posibilidades para
cubrir las necesidades de infraestructura de Lesaka y para responder a los principales retos
que tiene el municipio, tanto por su tamaño como por su ubicación.
Por ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un ejercicio colectivo para reflexionar
sobre las necesidades actuales y potencialidades de Lesaka, y, decidir entre todas y
todos los futuros usos de la Alhóndiga.
En el proceso participativo de la Alhóndiga se reflexionará sobre los usos de las plantas
primera, segunda y tercera (buhardilla).

Fases del proceso
Organizar el proceso
Fase de escucha
Hemos identificado las
dificultades y necesidades
de diferentes colectivos.

62 personas
57 %

43 %

Reflexión compartida y toma de decisiones
Sábado, 2 de abril
Biblioteca de Lesaka
De 10:00 a 13:00
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¿Qué es lo que haremos?
1. Compartir los problemas, las necesidades y las oportunidades
identificadas en la fase de escucha.
2. Reflexionar sobre los problemas, necesidades y oportunidades de
Lesaka desde una perspectiva integral
3. Definir las prioridades de uso de la Alhóndiga.

Próximos pasos

Análisis de las posibilidades
por parte del Ayuntamiento

Valorar y socializar el proceso

Sesión abierta con la
ciudadanía

