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1AURKEZPENA

Herritarren partaidetza oso tresna baliagarria da erakunde publiko eta pribatuen kudeaketa 
hobetzeko. Ikuspegi berriak ematen ditu araudia idaztean edo planifikatzean, eta aukera 
ematen du iritziak alderatzeko, prozesu horietatik kanpo egon ohi diren pertsona edo kolekti-
boekin. Parte hartzeko mekanismo horiei esker, modu antolatuan entzun dakieke herritarrei, 
eta erantzuna izango dutelako bermea eskainiz.

Kontuan hartu behar da kudeaketa instituzionala gero eta konplexuagoa dela. Eskura 
informazio asko izateak, erakunde barruko eta kanpoko jarduera guztien arteko interrelazioak, 
politikatik kanpoko eragile berriek laguntzeko asmoz parte hartzeak eta abarrek eraginda, 
jadanik ezinezkoa da (beharbada, beti izan zen ezinezkoa) irtenbide perfektu bakarra 
aurkitzea erronka guztiei aurre egiteko.

Egoera berri horretan, ikuspegi poliedrikoa eta konplexua izan behar da, arazoak zenbait 
ikuspegitatik aztertu behar dira, ikuspegi guztiak mahai gainean jarrita, eta lagunak eta 
aliatuak bilatu behar dira. Eta herritarren partaidetzak hor du protagonismo berezia: eraba-
ki-hartzea hobetu egiten da, herritarrak (antolatuta edo banan-banan) eragile berri moduan 
kontuan hartuz gero.

Azken urteetan, gora egin du herritarren partaidetzat erakunde publikoetan, eta horrek deli-
berazio demokrazia deritzonaren bulkada bideratu du. Are gehiago, administrazio batzuetan 
legezko baldintza da arau-garapena eta plangintza aurrera eramateko. Hala ere, hazkunde 
esponentzial horren ondorioa izan da prozesuen kalitatea hobegarria izatea, ez baitira beti 
bete jarritako helburuak, edo ez baitituzte pozik utzi agertutakoak eta/edo deitzaileak.

Horregatik, tokiko prozesu partizipatiboak diseinatu eta garatzeko gako praktikoak ematea 
da gida honen xedea, baina, era berean, ezinbestekotzat jotzen da oinarri batzuk ezartzea, 
prozesuetan ahalik eta kalitaterik handiena lortu ahal izateko. 
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HERRITARREK TOKI-ESPARRUAN PARTE HARTZEAREN BALIOA

Gara daitezkeen prozesu partizipatibo guztien artean, toki-erakundeei lotutakoek dute po-
tentzial handiena, eta atseginenak izan ohi dira.

Herritarrei beren ingurune hurbilenarekin zerikusia duten gaiei buruz egiten zaienean 
kontsulta (hirigintza eta mugikortasuna, garapen-planak, zerbitzu publikoen kudeaketa 
eta abar), erantzun-maila handia lortzen da, eta jasotako ekarpenak oso baliagarriak dira. 
Normalean, ez dira lantzen konplexuegiak diren arau-alderdiak, eta ez da informazio-maila 
handia behar izaten, ez baita azterketa orokorra egin behar. Besterik gabe, egunerokoarekin 
kontrastatzea bilatzen da, lurralde jakin batean bizi diren pertsonen pertzepzioarekin, haiek 
baitira benetako bizitzan aditu handienak.

Horregatik, herritarrek diagnostiko xehea egiteko gaitasuna dutenez, eta toki-esparruak 
lotzen dituzten proposamen irudimentsuak egiten dituztenez, partaidetza tresna bikaina 
da, administrazioan edo haren mendeko erakundeetan lan egiten duten pertsonen ikuspegi 
tekniko edo politikoa osatzeko.

Gainera, herritarrek toki-esparruan parte hartzeak informazio-maila areagotzen du, bai eta 
inplikazioa indartu ere, prozesuaren ondoriozko ekintzetan. Kalitatezko prozesuetan parte 
hartzera ohitutako biztanleriak kritika eraikitzailea egin ohi du, eta, beraz, balioa sortzen du 
lurraldean, eta batera aurrera egitea ahalbidetzen du. 

PROZESU PARTIZIPATIBO EZ-LOTESLEAK

Demokrazia partizipatiboaren printzipioei jarraituta, herritarren partaidetza ez da loteslea. 
Lehen esan bezala, tresna bikaina da erabakiak hobeto har ditzaten, dela hautetsontzietan 
aukeratutako politikariek dela erakunde deitzaileko arduradunek, baina azken horien ardura 
da politikak betetzea (partaidetzaren bidez hobetuta).

Gerta daiteke, arrazoi tekniko, ekonomiko edo politikoak direla-eta, azken erabakiak hartu 
behar dituen talde politikoak ez bere egitea prozesuan egin diren ekarpenak. Arrazoi horiek 
guztiak zilegi dira, baina garrantzitsua izango da itzulera-fasean denak argi eta garbi azaltzea.
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Alde guztiek hasieratik argi izan behar dute printzipio hau, itxaropen faltsurik sor ez dadin 
partaidetzaren azken emaitzari buruz.

Jakina, demokrazia zuzenari lotutako prozesu batzuk bozketa lotesleak eginez amai dai-
tezke, baina prozesu horiek beste esparru batean kokatzen dira, eta berezitasunak dituzte 
diseinuan eta kudeaketan; horrelakoak ez dira gida honetan aztertuko.

NAHITAEZKOA EZ DEN ADOSTASUNA. EREDU ERALDATZAILEA

Herritarrek parte hartzeko prozesu baten diseinuan, kasuan kasuko errealitatera egokitzeko 
ahalegina egiten da, baina, normalean, esan liteke prozesuetan ez dela bilatzen adostasuna 
lortzea, baizik eta ikuspuntuak jasotzea eta aldeak elkarri hurbiltzea, askotan elkar ezagutu 
ere ez baitute egiten. Lotura berriak sortzea eta sareak eratzea (formalak zein ez) lagungarria 
izango da etorkizuneko lanerako, eta berekin ekarriko du eragileak hurrengo deialdira 
laguntzeko gogoz hurbiltzea.

Eredu eraldatzaile horren aurrean, ikuspegi praktikoago eta epe laburragoko bat dago, Har-
vard negoziazio-eskolari lotua. Gatazkari heltzeko modu horren lehentasuna aldeen arteko 
akordioa lortzea da, baita akordio hori lortzeko bidean egindakoen ondorioz etorkizunean 
elkarlanean jarduteko bideak ixten badira ere. Eredu hori ez da jasoko gida honetan..

EZ DUGU SAIHESTUKO GATAZKA

Hori esanda, gogorarazi behar da lan egiteko modu horrek ez duela balio gatazka saihes-
teko. Are gehiago, prozesurako parte-hartzaile onak aukeratzeak berekin ekarri beharko du 
ikuspegi guztiak kontuan hartzea, eta, beraz, bestelako iritziak izan ditzaketen pertsona 
edo erakunde “deserosoak” ekartzea. Alde guztiei erantzutea eta adostasun batzuk bilatzea 
abiapuntu ona litzateke.

Iritzi-esparru zabal horrek aukera emango digu diagnostiko aberatsagoa eta errealagoa iza-
teko (ez dugu bakarrik entzungo entzun nahi duguna), eta beste ikuspuntu batzuetatik plan-
teatutako irtenbide sortzaileagoak lortuko dira.

Itzulera-saioa funtsezkoa da kalitate demokratikoa bermatzeko, eta bere 
egin behar dute ahalik eta maila goreneko arduradun politikoek.8
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2
HERRITARREN PARTAIDETZA DISEINATU ETA 
KUDEATZEAN KONTUAN HARTU BEHARREKO 
ALDERDIAK ETA GAKOAK

2.1 | PLANGINTZA ETA DISEINUA

Plangintza eta diseinua funtsezko bi une dira, neurri handi batean baldintzatzen baitute 
prozesu partizipatibo osoaren arrakasta.

Ondoren, aurretik kontuan hartu beharko liratekeen oinarrizko irizpideetako batzuk azalduko 
ditugu.

PROZESUAREN PLANTEAMENDUA: BALIAGARRITASUNA, BATEZ ERE

Prozesu partizipatiboek baliagarriak izan behar dute inplikatutako alde guztientzat, eta dau-
den premiak eta baldintzak aztertu behar dira, diseinuan lan egiten hasi baino lehen:

 Î Ardura politikoa duten pertsonek mezu argia jaso behar dute herritarren iritziari 
buruz; ikuspuntu guztiak ezagutu behar dituzte, eta erabakiak hartzeko funtsezkoak 
izan daitezkeen kontuetan sakondu. Prozesua aurretiaz aztertu, beharrak alderatu eta 
adostasunez diseinatuz gero, emaitza baliagarriak izango dituen emaitza praktiko bat 
izango da ondorioa.

 Î Erakunde deitzaileko talde teknikoak prozesuaren parte izan behar du, normalean 
talde horretako kideak baitira landu beharreko gaietan eskarmentu handiena duten 
pertsonak eta hartuko diren erabakiak bete beharko dituztenak. Saio partizipatiboen 
diseinuan, oso hutsegite arrunta izaten da kolektibo hori ahanztea eta eguneroko 
errealitatetik kanpo lan egitea.

 Î  Herritarrak dira prozesuen hartzaile nagusiak, baina kontuan hartu behar da 
oso ahalegin handia egiten ari direla, beren denbora borondatez emanez, bai eta 
askotan dirua ere (joan-etorriak, zerbitzu gehigarriak eta abar). Saio hutsalak, 
jarrera erakargarri baina bideraezinak eta amaierarik gabeko eztabaida zirkularrak 
oso kaltegarriak dira, hurrengo saioan parte hartzeko gogoa kentzen baitiete parte-

Ez diezagun denbora galaraz herritarrei. Denbora gutxi dute, eta baliot-
sua. Prozesuak zehatzak, eraginkorrak eta errealistak badira, berriz ere 
etorriko dira deitzen diegun hurrengoan.8
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hartzaileei. Herritarrentzako prozesu praktikoak prestatu eta antolatu behar dira, eta 
bertan aurrerapauso nabarmenak lortu behar dira, partaidetza hutsaren hurrengoa 
izatea nahi ez badugu.

AURRETIKO BILEREN GARRANTZIA

Prozesu partizipatibo bat ona izateko, ezinbestekoa da lehenik eta behin azterketa on bat 
egitea eta informazioa alde guztien artean trukatzea. Prozesuaren antolaketa baliabide pro-
pioen bidez edo aholkularitza baten bidez eginda ere, arretaz aztertu beharko da zein diren 
planteatutako helburuak, zer aurrekontu dagoen erabilgarri, eta zenbatekoa den erakundeen 
nahiz parte-hartzaileen prestasuna.

Beste kontu batzuk ere aztertu beharko dira, askotan garrantzitsutzat jotzen ez badira ere 
protagonismo berezia izan dezaketelako. Hainbat faktorek baldintzatu egin dezakete lan-
saioen arrakasta; honako hauek, kasu: prozesu partizipatiboa eta informazio publikorako 
fasea (alegazioak) aldi berean gertatzea, talde dinamizatzaileak ez izatea ikuspegi eta jarrera 
guztien berri, edo, besterik gabe, deialdia egun jakin batzuetan egitea (herriko jaiak, udal-
batzak, eta abar). 

Horretarako, komeni da ahalik eta gehien ahalegintzea aurretiko bileretan, arrakasta hasie-
ratik ziurtatzen saiatzeko. Bilera horiek, barrukoen artean ez ezik, hala egokituz gero kon-
tratatutako kanpoko talde teknikoarekin ere (talde bideratzailea ere esaten zaionarekin) egin 
ahal izango dira. 

Prozesu partizipatiboaren diseinuan eta geroko garapenean ezusteko asko eta asko izango 
dira, eta, batzuetan, norabidea aldatu beharko da jardun bitartean, baina aurretiko koordi-
nazio-bilera horiek aukera emango dute ahalik eta hari-mutur gehien ondo lotuta hasteko. 

SAIOEN DEFINIZIOA: KOPURUA VS KALITATEA

Herritarren prozesu partizipatiboetan, ez da nahitaez jende asko biltzen. Emaitza praktikoak 
eta baliagarriak lortzea da lan-saioen helburua, eta hori nekez lor daiteke 60 pertsona biltzen 
diren saioetan, baina esan behar da saio horiek oso erakargarriak izaten direla erakundeentzat 
eta hedabideentzat. Jende asko biltzeko moduko prozesu handiak presta daitezke, baina 
antolaketa-ahalegin handia eskatzen dutenez, eta, beraz, kostu handia dakartenez, ez dira 
gomendagarriak izaten.

Geroago esango den bezala, praktikotasunaren ikuspegitik, komeni da ongi aukeratutako 
parte-hartzaileen talde mugatu batekin lan egitea, eta ongi aukeratzeko, kontuan hartu be-
har da eragile giltzarriak izan behar dutela, ikuspegi guztiak ordezkatu behar dituztela, eta 
lan eraginkorra egiteko bide eman behar dutela. 15-20 pertsonako lan-saioak dira eraginko-
rrenak (gehienez ere 25-30 pertsona, formatua estandarra bada), baina ez da ahantzi behar 

Ez ditugu nahasi behar lantegi partizipatiboa eta batzar jendetsua. 
Partaidetza eta ekarpenak ez dira neurtzen pisuaren arabera. 8
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7-8 pertsonarekin egiten diren bilera txikiek aukera ematen dutela sakon eztabaidatzeko eta 
konfiantza-lotura handiak sortzeko.

FUNTSEZKO ELEMENTUA DISEINUAN: ZORROZTASUNA

Inplikatutako alde guztientzat partaidetza baliagarria izateko eta etorkizunean prozesuak berriz 
egin ahal izateko gakoetako bat zorroztasuna da. Bai prozesua diseinatzean, bai gauzatzean.

Ez dago herritarrek parte hartzeko eredu bakarra, eta prozesu bakoitza artisautza-lana da, 
funtsezkoa errealitatera egokitzeko. Gainera, ezarritakotik harago joateko, eztabaida berriak 
pizteko eta alternatiba berriak bilatzeko eskatzen zaie parte-hartzaileei. Hau da, prozesuek sormen 
handia eskatzen dute, are inprobisatzeko gaitasuna ere, baina horrek ez du esan nahi ez direla 
xehetasun guztiak kontrolatu behar, eta ez direla aurreikusi behar litezkeen egoera guztiak. Gida 
honetan azalduko den bezala, zorroztasuna funtsezkoa da prozesu partizipatibo on guztietan.

TOKI-ERAKUNDEEN ERREALITATERA EGOKITZEA

Normalean, herritarren partaidetzaz mintzatzen denean, prozesu handiak izaten ditugu 
buruan, lantegi tematiko eta sektorial asko eta batez beste 20-25 aditu dituztenak.

Egia esan, toki-erakunde askotan (batez ere txikienetan) zaila da honako jarraibide hauek 
zehatz-mehatz kontuan hartuta horrelako jarduerak egitea, zenbait arrazoirengatik. Lehen 
arrazoia, eta logikoena, izan ohi da batzuetan ez dagoela pertsonarik nahikoa motibatuta eta 
inplikatuta, nabarmen teorikoak diren kontu batzuei (plangintza, hirigintza, araugintza eta 
abar) heldu ahal izateko.

Gehienetan, ez dago partaidetzari buruzko ezagutzak dituen funtzionario baten figura tek-
nikorik, eta, beraz, horretarako borondatea duen kargudun politiko batek egiten du proze-
suaren diseinu- eta antolaketa-lana, auzo-entitate baten edo kolektibo baten laguntzarekin.

Bestalde, egitura administratiboak eta toki egokiak izate edo ez izate hutsak nabarmen bal-
dintzatu dezakete gida honetan aipatutako premisa guztiak betetzea.

Horregatik, gida honetan ez da berariazko gomendiorik eman antolaketa-alderdi zehatzei 
buruz, eta edozein prozesu partizipatibotarako oinarrizko printzipioak jaso baino ez da egin. 
Berdin dio hiri handi bat edo herri txiki bat den.

Lehenago esan bezala, herritarrak udalerrietako bizitzan inplikatu nahi ditugu, haien iritziak 
entzun behar ditugu eta zer ikuspuntu duten jakin, erabaki hobeak hartzeko, eta, horreta-
rako, abiapuntuan zer bitarteko ditugun jakin behar dugu.  
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Jakina, proposamen gehiago lortuko ditugu baldin eta, adibidez, adituen zortzi lantegi pres-
tatzen baditugu eta haietan haien irizpideak entzuten baditugu, baina toki-erakunde txikietan 
bizi diren pertsonek oso ondo ezagutzen dute beren errealitatea, eta oso azterketa eta gogoeta 
zorrotzak eta ikaragarri praktikoak egin ditzakete. Prozesua (diseinua, metodologia, datak eta 
abar) udalerri bakoitzera egokitzea funtsezkoa izango da kalitatezko partaidetza erreala lortzeko.

2.2 | DEIALDIA

Prozesu partizipatiboetan, deialdian datza arrakastaren zati handi bat, eta, horregatik, aha-
legin berezia egin behar dugu horretan, lehen aipatutako aurretiazko bileretatik hasita.

Deialdiek, onak eta egokiak izateko, gutxienez puntu hauek hartu beharko lituzkete kontuan:

EZ DEZAGUN INOR AHANTZI

Landu beharreko gaiari buruzko ikuspegiak aztertu, eta haiek guztiek prozesuan lekua izatea 
beharrezkoa ote den baloratu beharra. Hasiera batean, kontuan hartu beharko genituzke 
guztiak, baina gogoan izan beharko da, era berean, erabili nahi dugun lekuak edukiera mu-
gatua duela, eta, beraz, askotan, baloratu egin beharko da ea diskurtso bera errepikatuko 
duten, eta abar. Beste batzuetan, kontuan hartu behar da ikuspegiak guztiz aurkakoak iza-
teak arriskuan jar dezakeela saio bat ondo garatzea. Egoera berezi hori gertatuz gero, aztertu 
beharko litzateke iritzi hori bilera pertsonal batean jasotzeko aukera, borroka zuzenik eragin 
ez dezan. 

NOR DEITUKO DUGU?

Zer ikuspegi dauden jakin ondoren, identifikatu beharko da ea zer pertsona edo erakunde 
izan daitezkeen baliagarrienak prozesu partizipatiboan. Kasu bakoitzean erabaki beharko 
da zer nahi dugun: profil jaso bat, erabakiak hartzeko gaitasuna duena, baina beharbada 
eguneroko kontuez asko ez dakiena, edo hurbileko pertsonak, saio guztietara joango direnak 
eta jarraipena izango dela eta abar ziurtatuko dutenak. 

Iritzi guztiak bildu nahi ditugu, eta, horregatik, deialdiak plurala izan 
behar du. Proiektuarekin bat egiten ez duten pertsonen ekarpenak oso 
baliagarriak izango dira. 8
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Era berean, kontuan hartu behar da ezin ditugula deitu erakunde edo pertsona guztiak, 
eta, beraz, ikuspegi bakoitza ordezkatzen duten eragile gutxi batzuk aukeratu beharko dira. 
Puntu hori bereziki delikatua da, mingarria izan daitekeelako askorentzat, eta ego-a zauritua 
duen kolaboratzaile posible bat oztopo bihur daitekeelako prozesurako. Egoera idealetan, 
antzeko erakundeak aurrez biltzen dira, jarrera komuna aurkezteko, eta erabakitzeko zen-
bat ordezkarik esku hartu behar duten ahots bakar batez. Kontuan hartu behar da prozesu 
partizipatiboetan zenbait fase egon daitezkeela, eta pertsona guztiek ez dutela zertan egon 
nahitaez une eta leku berean.

Azkenik, komeni da bereziki baloratzea beste pertsona edo kolektibo hauei ere deitzeko 
aukera: normalean kontsultatzen ez direnak, edo partaidetza aktiboa izateko arazo han-
diagoak dituztenak eta, horrenbestez, iritziak kontuan hartzen ez zaizkienak. Normalean, 
pertsona horienak izango dira ikuspegi berrienak, aurrez finkatutako arrazoibideetatik harago 
daudenak.

NOLA IRITSI INPLIKATUTAKO ALDE GUZTIETARA?

Gonbidapenak herritarrei posta elektronikoz eta pertsonalizatuta egiten bazaizkie, arazoa 
oso-oso txikia da, baieztapenak jasoko ditugulako, baina kolektibo jakin batzuekin ezin 
izango da erabili deialdi elektronikoa (normalean, adindunak edo premia-egoeran dauden 
pertsonak izaten dira), eta orduan lan handia egin beharko da telefono bidez.

Deialdia herritarrentzat irekia bada, errealitate bakoitzera egokitu beharko da beti, eta auke-
ra guztiak kontuan hartzen saiatu: herri txikietan bandoa jotzea, leku estrategikoetan afixak 
jartzea (herri txiki bakoitzeko kafetegian edo janari-dendan, adibidez), komunikabideetan 
iragarkiak jartzea, posta elektroniko masiboak igortzea, webgune espezializatuetan iragar-
kiak jartzea eta abar.

Ez dago formula magikorik egoera guztietarako balio duenik, baina badago ohar komun bat: 
edozein ahalegin gutxi da. Sustatzaileak kontrakoaz konbentzituta egon arren, proposatzen 

Deirik jaso ez duelako haserre dagoen pertsona bat oztopo handia izan 
daiteke prozesurako. Berrikus ditzagun ondo eragileen zerrendak.8
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diren prozesuak ez dira beti bereziki erakargarriak herritarrentzat (ordutegiak, joan-etorriak 
eta abar), eta parte hartuko duten pertsona motibatuak eta gauza direnak behar ditugu. 
Hobe da itxaron-zerrenda bat izatea edo lantegiak bikoiztu behar izatea, saioak jende gutxi-
rekin eta (arriskutsuena) ezer gutxi ordezkatzen duten pertsonekin egitea baino

EZ DA NAHIKOA E-MAIL BAT BIDALTZEA  

Egun, deialdirik gehienak posta elektronikoz egiten dira, baina mezuak, askotan, ahantzita 
geratzen dira sarrerako ontzi orokor guztiz beteetan, helbide zaharkituetan eta abarretan. 
Horregatik, jarraipen handia egin behar da, inskripzioak kontrolatuz eta deialdia indartuz. 
Normalean, gomendagarria da gogorarazteko mezu bat igortzea lehen bidalketa egin eta 
astebetera, eta erantzuten ez duten pertsonei edo erakundeei telefonoz deitzea.  

KONTUZ DATEKIN 

Kontu horiek guztiak direla eta, deialdia ezin da egin (edo ez da egin behar) prozesurako 
hogei egun edo hilabete baino gutxiago geratzen denean. Ez da ahantzi behar, eta denok 
ulertu behar dugu, deitutako pertsonek bizitza profesionala eta pertsonala dituztela, eta, 
horregatik, deia garaiz egiten ahalegindu beharko da, bai eta garrantzitsuak diren beste 
agenda batzuk kontuan hartu ere, hala nola ekitaldi instituzionalak (osoko bilkurak, bilera 
sektorialak eta abar) edo aisialdikoak (bilera arratsaldeko 19:30ean egin nahi badugu, nor-
mala izan daiteke ordu horretan futbol-partida bat izatea, baina, gutxienez, bilerak partida 
bereziekin bat ez etortzea ahalegindu beharko da). 

2.3 | INFORMAZIO-FASEA

Prozesu partizipatibo bat prestatzen denean, informazio-fasea ahantzi egiten da askotan. 
Ahalegin handiak egiten dira eragileen mapa konplexuak prestatzeko, saioak diseinatzeko 
edo deialdiak egiteko, baina joan ez joan aztertzen ari diren pertsonek askotan ez dute ongi 
jakiten zer egingo den edo zer espero den berei buruz.
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Horregatik, informazio argia eta osoa eman behar da prozesuari buruz, dela deialdia egiteko 
gutunean, dela webgunean dela saio berezi batean. Gainera, komeni da kontzeptu horiek 
saio partizipatibo bakoitzean gogoraraztea, prozesua une oro ondo bideratuta egon dadin.

Ondoren, azalduko dugu zein diren informazio-fasea egokia izan dadin kontuan hartu behar-
ko liratekeen oinarrizko elementuak.

INPLIKATUTAKO ERAKUNDEAK 

Lehenik eta behin, ezinbestekoa da argi zehaztea zein den prozesuan esku hartuko duten 
erakundeen eginkizuna. Izan daitezkeen eginkizunen artean hauek aipa litezke: deialdia egi-
tea; prozesua antolatzea; ekarpenak biltzea eta aztertzea, geroago aldaketak egiteko (eta 
itzultzeko). Gainera, erakunde batzuek eginkizun logistiko hutsa betetzen dute batzuetan 
(lekuak uztea, antolatzea eta abar), edo finantzaketan lagundu baino ez dute egiten. Hori 
guztia argi utzi behar da hasieratik.

DEITUTAKO PERTSONAK

Pertsona batek, bertaratu edo ez erabaki aurretik, jakin beharko luke zer-nolako erakunde 
edo pertsona deitu diren parte hartzera. Pertsonen eta erakundeen zerrenda webgunean 
argitaratzea litzateke egokiena, kontsultatu eta ekarpenekin hobetu ahal izateko, baina hori 
ez da oso ohikoa izaten.

PROZESUAREN HELBURUAK

Hasierako kontsulta huts bat da? Iritzia eman ahal izango dugu lege-erreforma bati buruz? 
Informazio-fasean argi zehaztu beharko lirateke helburuak (errealistak izan beharko dute, 
baina gora begirakoak), eta ondo jakinarazi beharko litzaizkieke deia jaso dutenei. Pertsona 
batzuk, aurreko prozesu batzuetara ilusioz joan badira, baina prozesu horietan sortutako 
itxaropenak bete ezinak badira, frustratuta gelditzen dira, eta hori da, hain zuzen ere, par-
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taidetzak aurrean duen erronka nagusietako bat. Antolatzaileek argi izan behar dute zer 
emaitza lortzea espero den, eta argi azaldu behar dute hori hasieratik.

PARTAIDETZAREN ESPARRUA ETA MUGAK

Prozesu partizipatiboa baliagarria izatea nahi badugu, hau da, konponbideak lortzeko ideiak 
eta benetako aukerak ematea nahi badugu, ezinbestekoa da partaidetzaren esparrua eta mu-
gak hasieratik ezartzea. Ikuspuntu formaletik, zer esparrutan mugitzen garen jakin beharko 
dugu (zein den araudi aplikagarria, zer eskumen dituen etorkizunean ekintzak gauzatuko 
dituen erakundeak, zein den benetako aurrekontu baliagarria eta abar).

Bestalde, debatean zer kontzeptu sartzen diren eta zein ez adierazi behar da. Baliteke za-

lantzan jartzen ez diren oinarrizko printzipio batzuk egotea, bestela ezingo litzateke-eta au-
rrera egin. Adibidez, ezin dugu zalantzan jarri klima-aldaketa, aldaketa horretara egokitzeko 
bideak identifikatzeko prozesu bat garatzen ari bagara. 

Esparru hori eta igaro ezin daitezkeen marra gorriak hasieratik argi zehazten ez badira, erra-
za da inor ere ez egotea pozik emaitzarekin. Erakunde deitzaileak denbora eta dirua galdu 
dituela ulertuko du, ekintza-zerrenda zabalegi bat baino ez duelako lortu; bertaratutakoak, 
berriz, indar guztia jarri eta itxaropen faltsuak sortu ondoren, frustratuta azalduko dira itzu-
lera-saioan, ildo horretan jarraitzea ezinezkoa dela egiaztatzean. 

DEITZAILEAK BERMEAK EMATEA 

Erakunde deitzaileak segurtasuna eta konfiantza eman behar dizkie bertaratutakoei, eta 
prozesuak amaiera ona izateko oinarrizkoak diren printzipio batzuk bermatu behar ditu. 
Horretarako, funtsezkoa izango da ziurtatzea prozesuaren xedea ez dela aurrez hartutako 
erabaki bat legitimatzea, eta erakunde deitzailea benetan inplikatzeko prest dagoela. Gai-
nera, arlo edo sail guztien elkarlana ere funtsezkoa izango da zeharkako ikuspegia lortzeko.

Era berean, gardenak izateko konpromisoa hartu behar da, eta, horretarako, hasieratik eman 
behar da aurretiko informazio guztia, eta gero eztabaiden emaitza argitaratu (bai saioen ak-
tak, bai hartutako azken erabakiak..

BARNE-INFORMAZIOA

Ez da ahantzi behar erakunde deitzailearentzako informazioa ere. Askotan, administrazioko 
politikariek eta teknikariek beranduegi izaten dute prozesuaren berri.

Horrek ezinegona eragiten du erakundean, eta, gainera, gerta daiteke gero ezin onar dai-
tezkeen alderdiak lantzea, aurretik planifikatuta egotea eta abar. Horregatik, barne-infor-

Saihets ditzagun eztabaida antzuak, partaidetzaren mugak zein 
diren hasieratik (are deialdian bertan ere) argi ezarrita. 8
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mazioa funtsezkoa da. Erakunde batzuek “Oinarrizko akordio partizipatibo” interesgarria 
garatzen dute, udalbatzak aurretiaz onartu beharrekoa, prozesuaren hasieran. Dokumentu 
labur horrek lehen deskribatutako oinarrizko elementuak ditu. Horrela, barne-zabalkundea 
ziurtatzen da, eta barne-lankidetza nahiz zeharkakotasuna bideratzen..

2.4 | INFORMAZIO-, KONTSULTA- ETA DEBATE-FASEA

LANTEGIEN ANTOLAKETA

Lehen esan bezala, inoiz ez da ahantzi behar prozesu partizipatibo batean aritzen diren 
pertsonek edo erakundeek beren borondatez jarduten dutela. Jakintza, denbora eta dirua 
ematen ari dira. Eta hori guztia ahalik eta ongien administratu behar dugu.

Esperientzia partizipatibo atsegina izan dezaten lortu behar dugu, baina emankorra izan 
dadila, eta, ahal bada, haientzat probetxugarria (harremanak, kontaktuak, informazioa, ai-
torpena eta abar).

Bertaratzen direnak eroso sentitzea nahi dugu, baliagarriak izan direla sentitzea, eta ez 
dutela galdu emandako denbora. Horregatik, arreta berezia jarri beharko da bai bertaratzea 
errazten duten antolaketa-xehetasunetan (iristeko seinale onak, areto irisgarriak, garraio 
publikoa, aparkalekua hurbil egotea eta abar), bai partaidetzan bertan ere (ordutegiak 
betetzea, areto argitsuak, akustika ona, Interneterako konexioa, atsedenaldietan mokadu 
bat hartzeko aukera eta abar). 

Gainera, badira beste xehetasun batzuk ere, “munta txikikoak” diruditenak, baina debateko 
giroa eta talde bideratzailearekiko konfiantza askotan baldintzatu dezaketenak: Ba al dugu 
aretoko giltzak gordetzen dituen pertsonaren mugikorraren zenbakia? Zarata atera dezakeen 
obra bat dago inguruan? Hamar minutu lehenago ere bete daiteke aretoa? Eta ondoren? Ba 
al dugu berokuntzarik neguan?
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BIDERATZEA 

Bideratze-lanei buruz liburu osoak idatz litezke (eta idazten dira), baina, laburpen moduan, 
Bideratzeko eta Aldatzeko Nazioarteko Institutuak (IFFAC) azaldutako “bideratzailearen 
eginkizunak” aipa daitezke:

 Î TALDEA BIDERATUA IZATEA

Bideratzaileak gidari modukoa izan behar du. Erreferentzia ere bai, bidea argi 
seinalatzeko, baina irekita egon behar du gidoia bazter uzteko, egoerak hala eskatuz 
gero. Batzuetan, saioaren erdian norabidea aldatzeak (hasierako programa partzialki 
ahantzita) saio bat salba dezake, edo, behintzat, porrot egitea ekidin. 

 Î KONFIANTZA- ETA SEGURTASUN-GIROA SORTZEA 

Parte-hartzaile guztiek eroso sentitu behar dute, eta jakin barne-eztabaida sustatu 
nahi dela, elkarren arteko konfiantza eta errespetua oinarri hartuta. Gainera, propo-
samen berriak edo arriskutsuak egitea eragotz dezaketen oztopo pertsonalak hautsi 
behar dira. Barregarri gelditzeko beldurra da sormenaren traba nagusietako bat.

 Î PARTAIDETZA OREKATZEA ETA PERTSONAK MINTZATZEKO ORDENA ZAINTZEA

Ordenari eutsi behar zaio debatean, eta esku-hartzeak orekatu egin behar dira. Balite-
ke hasieran pertsona batzuek baino ez hitz egitea, eta, horregatik, talde osoa animatu 
beharko da (gozoki eta behartu gabe), nork bere iritzia eman dezan.

Horretarako, tresna ona da oraindik ezer esan ez duten pertsonei hitz egiteko txandetan 
lehentasuna ematea, eta bereziki laguntza ematea zalantza gehien duten pertsonei, 
batere dudarik gabe informazio garrantzitsua emango dutelako taldearentzat.

 Î  FUNTSEZKO IDEIAK JASOTZEA 

Pertsona batek errelatore-lanak egin eta saioan gertatutako guztiaren oharrak jaso 
arren, komeni da argi biltzea landutako gai bakoitzeko ideia eragingarriak. Hartara, 
taldeak eztabaidaren hariari jarraituko dio, eta ez da debate berririk hasiko aurrekoa 
amaitu gabe.

 Î NEUTRALA IZATEA EDUKIAN

Hori izan daiteke, beharbada, bideratzailearen lan zailenetako bat, lan-saio bat 
zuzentzeko ondo dokumentatu behar delako, eta horrek iritzi propioa izatea eragiten 
duelako. Bideratzaileak jokabide orekatua izan behar du beti, are bere ikuspegiarekin 
batere zerikusirik ez duten baieztapenak entzuten dituenean ere.

Irmotasuna hitz egiteko txandetan eta emaitzetan… baina aurrea nola 
dantzatu jakinda. Jar gaitezen parte-hartzaileen lekuan. Nork bere 
ikuspegia du, eta horixe jotzen du egokientzat.8
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2.5 | PROZESUAREN EBALUAZIOA

Saio bakoitzari buruzko pertzepzioa desberdina izan daiteke bertaratutako bakoitzarentzat, 
faktore askoren arabera. Horregatik, partaidetzaren ebaluazio objektiboa egin behar da saio 
bakoitzaren amaieran. Horri esker, joera positiboak eta negatiboak zehaztuko ditugu, eta 
erabakitako mekanismoen eragina neurtuko dugu.

Ebaluazio hori askotarikoa izan daiteke (pertsonala, formulario baten bidez egina; partizipa-
tiboa, material komunean oinarrituta egina; balorazio irekiak eta abar), baina kontuan hartu 
behar da anonimotasuna zenbat eta handiagoa izan orduan eta baliagarriagoa izango dela 
emandako informazioa.

Bertaratutakoen ebaluazioak kontuan hartu beharko lituzke prozesu baten arrakastan era-
gina duten alderdi guztiak. Horregatik, hauekin hasi beharko litzateke: parte-hartzaileen 
aukeraketa (absentziak, pluraltasuna eta ikuspuntuak ordezkatuta egotea, eta abar) eta eki-
taldiaren antolaketa (deialdia egiteko sistema, ordutegia eta iraupena, aretoaren kalitatea, 
irisgarritasuna eta abar). Bestalde, debateari dagozkion alderdiak kontuan hartu beharko 
dira (erabilitako metodologia, talde bideratzailearen gaitasuna, prozesuaren beraren balia-
garritasuna eta abar).

2.6 | ITZULERA-FASEA

Itzulera-faseak prozesu parte-hartzaile ororen oinarrizko elementu bat izan beharko luke. 
Une hori demokrazia hausnartzailearen funtsa da, erakunde deitzaileak kontuak ematea 
delako. Prozesuan egin duten lana zertan geratu den herritarrei azaltzeko ardura publikoa 
betetzeko unea da.

Itzulera-saio egokiak zuzenean edo sare bidez agertzen diren guztiei azaldu beharko lieke 
zer erabaki hartu diren jasotako ekarpenei buruz eta zein izango den etorkizuneko esparrua 
jarraipen-konpromisoekin batera. 

Aragoiko Gobernuaren “Aragón Participa” ekimena itzulera-saio bikainak egiten ari da bere 
prozesuetako bakoitzean, eta, gutxienez, honako atal hauek biltzen ditu:

 Î  Partaidetzari buruzko kopuru orokorren azalpena (saioak, bertaratutakoak eta abar).
 Î Jasotako ekarpenak: kopurua, tipologia eta abar.



19

]PARTAIDETZA ETA GOBERNANTZA TOKI-ERAKUNDEETAN. MATERIAL LAGUNGARRIA

 Î Azken dokumentu berrirako ekarpenak (osorik edo partzialki jaso direnak zehaztuta). 
 Î Behin betiko dokumentua.
 Î Etorkizuneko ekintzak.

Erakunde deitzailean ardura operatibo handiena duen pertsonak zuzendu beharko lituzke 
itzulera-saioak, erakunde horrek izan beharko duelako proposamenak aplikatzearen edo pro-
posatutako arau-garapena gauzatzearen ardura. Normalean, xehetasun teknikoak zehatzago 
dakizkien pertsona batek ere parte hartu ohi du azalpenean, zalantza espezifikoak argitu 
ahal izateko.

Praktikan, gomendatzen da arreta berezia jartzea azken dokumentutik kanpo geratu diren 
proposamenetan. Gehien-gehienetan, erakunde deitzailearen arduradun gorenak erantzun 
arrazoitua emateak berekin dakar parte-hartzailearen gogobetetze-maila handia izatea, bai 
eta etorkizunean inplikatzea ere, are hartutako erabakiarekin bat ez badator ere.

Onartutako proposamenak azken dokumentuan jasoko dira, eta, horregatik, ez dira zehaztu 
behar hasierako azalpenean.

Azkenik, kontuan hartu behar da prozesu partizipatiboa amaitzen denetik itzulera-saioak 
hasten direnera arte ez lukeela igaro behar hilabete bat edo bi baino gehiago. Data horiek 
arrazoi teknikoengatik gainditzen badira, gomendagarria da beti jakinarazpen bat bidaltzea 
atzerapena gertatu dela esateko eta entitateak itzulerarekiko konpromisoa hartua duela be-
rresteko.

2.7 | EMAITZEN JARRAIPENA

Herritarren partaidetza geroagoko lan teknikoaren eta arau-emailearen atarikoa izan ohi da, 
eta, horregatik, zaila izango da aldaketak berehala lortzea. Aldaketok, normalean, pixkanaka 
iritsiko dira denborarekin. Horregatik, bertaratu direnei prozesu partizipatibotik abiatuta zer-
tan aurreratu den eta zer arrakasta lortu diren jakinarazten jarraitu behar da.

Gertaera garrantzitsuak daudenean posta elektroniko bat bidaltzeak edo sare sozialetan ai-
pamen bat egiteak, besteak beste, oso ekintza soilak izanda ere, espiritu partizipatiboa 
sendotuko du, eta prozesuaren baliagarritasuna erakutsiko. 
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3 HERRITARREN PARTAIDETZA-ESPERIENTZIA 
BATZUK TOKI-ERAKUNDEETAN

3.1 |  NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAN

TOKIKO MAPAREN BERRANTOLAKETA

 Ì ESPARRUA
Tokian tokiko politika

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioa (www.fnmc.es)

 Ì ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK
Nafarroako Gobernua

 Ì GARAPEN-URTEAK
2016 eta 2017

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
219 udal-erakunderen nahiz udalerriez gaindiko erakunderen 500 ordezkarik baino gehia-
gok egindako iritzizko ekarpenen bilketa, toki-erakundeek toki-administrazioaren errefor-
maren gainean duten jarrera zein den jakiteko.

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Prozesu horrek bi fase izan ditu. Lehenbizikoan, toki-administrazioaren ereduari buruz zer 
ikuspuntu zituzten azaldu zuten zinegotziek; bigarrenean, proposamen horiek Nafarroako 
Gobernuak erreformarako prestatu duen ildo nagusien agiriarekin erkatu ziren.
2016ko martxoa eta apirila bitartean, zortzi lantegi partizipatibo egin ziren Nafarroa osoan 
zehar. Lantegietan, Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioko (NUKF) zuzendaritza-
taldeak hasieran zehaztutako oinarrizko helburuak kontrastatu ziren, eta etorkizunerako 
alternatibak aztertu, bai eta eskumenak banatzeko aukerak ere.
Saio horietan, guztira, 318 pertsonak esku hartu zuten, 219 erakunde ordezkatuta.
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Bigarren fasea 2017ko urtarrila eta otsaila bitartean egin zen, eta 501 pertsonak esku 
hartu zuten, 293 erakunderen ordezkari.
Era berean, zortzi lantegi partizipatibo egin ziren, aurreko faseko ekarpenak eta Nafarroako 
Gobernuak toki-administrazioa erreformatzeko proposatutako laburpen-agiria aztertzeko. 
Kasu horretan, elkarguneak, desberdintasunak eta desadostasunak aztertu ziren. Hartara, 
prozesuan aurrera egiteko zer behar dauden identifikatu ahal izan zen.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Prozesua amaitu ondoren, Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioko arduradun 
gorenek zuzenean helarazi zioten prozesuaren emaitza Nafarroako Gobernuko Toki Admi-
nistrazioari.

TXANTREA HEGOALDEKO PARKE BERRIAREN DISEINU PARTIZIPATIBOA

 Ì ESPARRUA
Espazioen diseinua

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Iruñeko Udala (http://pamplona.es)

 Ì GARAPEN-URTEAK
2016 eta 2017

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
Prozesu partizipatiboa, ikuspegi, kezka, nahi eta behar publikoak jasotzeko, Txantrea He-
goaldeko parke berria definitzeko proiektu teknikoaren barruan.

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Prozesua bi fasetan antolatua da:

• Lehen fasean, helburua izan da informazioa ematea eta dokumentu bat modu kolek-
tiboan egitea, auzoak zehaztutako jarraibideak jasotzeko. Informazio hori ondorengo 
proiektu-lehiaketan parte hartu behar duten talde teknikoei eman zaie. Horretarako, 
hiru lan-saio egin dira, bai eta hogeita hamar bat elkarrizketa sakon ere, auzoko zen-
bait talde eta funtsezko pertsonarekin.

• Parkerako proiektuak aurkeztu eta epaimahaiak bost onenak aukeratu ondoren, par-
taidetzaren bigarren faseari ekin zaio, proposamenak aurkezteko eta txantrearrek ña-
bardurak egiteko.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Partaidetza ideia-lehiaketa teknikoaren aurreko eta ondorengo faseetan egin da, proposa-
menek herritarren ikuspegiak jaso ahal izateko. Herritarrek, gainera, lehiaketara aurkeztu-
tako proiektuak baloratu dituzte geroago.
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 TUTERA HIRIKO PLAN ESTRATEGIKOA (PEC 2030)

 Ì ESPARRUA
Plangintza estrategikoa

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Tuterako Udala (http://www.tudela.es/tu-ayuntamiento/participacion-ciudadana)

 Ì GARAPEN-URTEA
2014

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
Prozesu partizipatiboa, Tuterako herritarren eta udal-teknikarien inplikazioa izan zuena, 
Tuteraren etorkizuna zehazteko, hiriaren berezitasunak nabarmenduta.

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
2014ko abuztuan eta irailean, 25 elkarrizketa pertsonal sakon egin ziren zenbait espa-
rrutako pertsonekin (hezkuntza, kultura, hirigintza, ingurumena eta abar), zekitenagatik 
eta/edo izan zuten ibilbideagatik estrategikotzat jo baitziren Tuterari buruzko ikuspegiaren 
eraketan, haien pertzepzioa zela eta. 
2014ko iraila eta urria bitartean, 433 elkarrizketa egin zitzaizkien Tuterako herritarrei 
telefonoz, bertako herritarrek zer-nolako etorkizuna nahi zuten jakiteko.
Gainera, Tuterako Plan Estrategikoan lagundu nahi izan zuten pertsona guztiek iritzia 
emateko aukera izan zuten, online egindako inkesta baten bidez.
Gainera, zortzi mahai tematiko prestatu ziren, eta haietan, udal-teknikariek parte hartu 
zuten, bai diagnostiko-mailan bai plangintza estrategikoan lan eginez.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Udalbatzak aho batez babestu zuen prozesu partizipatiboaren garapena. 
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ANTSOAINGO UDALEKO TOKIKO AGENDA 21

 Ì ESPARRUA
Plangintza estrategikoa eta gizarte-garapena.

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Antsoaingo Udala (http://ansoainsostenible.blogspot.com.es/)

 Ì ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK
Nafarroako Gobernuko Nafarroako Jasangarritasunerako Toki Entitateen Sarea.

 Ì GARAPEN-URTEA
Bilakaeran 2011tik.

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
2008-2010 eta 2012-2014 aldietako Agenda 21eko Tokiko Ekintza Planen garapen par-
tizipatiboa. 
Gainera, herritarrek etengabe egin dute lan, zenbait jardueraren bidez, kontuan har dai-
tezen bai jasangarritasun-balioa bai emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna 
(partaidetzan genero-ikuspegia jasotzea).

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Tokiko bi ekintza-planak garatzeaz gain, Partaidetza Etxean zenbait mailatan (informa-
zioa, kontsulta, elkarrizketa eta elkartzea) lan egin da proiektu batzuetan.
Proiektu horien artean, honako hauek nabarmendu daitezke: Bateragarritasunaren al-
deko Ituna / Gizarte Erantzunkidetasuneko Taldea, Tratu Onaren Kontratua, Denboraren 
Bankua, Merkatu Soziala, Esku-hartze Integraleko Proiektua afrikar jatorriko emakumee-
kin, Konpostaje Eremua eta Dibertsitatearen Baratzea, Baratze ekosoziala emakumeak 
ahalduntzeko eta abar.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Proiektua herritar-erantzunkidetasuneko eskola batean lantzen jarraitzen da. Eskola ho-
rren bidez honako hauek sustatu nahi dira: udal-politiketan aurrera egitea, pertsonak eta 
herritarrak zaintzeari dagokionez; giza eskubideen garapena; klima-aldaketaren aurkako 
borroka; ekonomia solidarioa; eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, dibertsi-
tate guztiak kontuan hartuta.
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EGUESIBARKO UDAL HIRIGINTZA PLAN OROKORRAREN BERRIKUSKETA

 Ì ESPARRUA
Plangintza estrategikoa (hirigintza).

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Eguesibarko Udala (http://www.valledeegues.com)

 Ì GARAPEN-URTEA
2016

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
Eguesibarko Udalak bere Udal Hirigintza Plana idatzi aurretik herritarrek egindako proze-
su partizipatiboa.

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Tokiko hirigintza-plangintzaren oinarriak ezarri ahal izateko, prozesu zabal bat garatu zen: 
659 pertsonak edo erakundek esku hartu zuten, eta, guztira, zenbait mailatako 2.514 
ekarpen egin ziren. 
Prozesuan garatutako jarduerak argi eta garbi bereizitako hiru fasetan egituratu ziren: 
aurrediagnostikoa, hausnarketa eta itzulera.
Partaidetzari dagokionez, guztira 9 ekintza egin ziren (itzulera-saioa barne), honela bana-
tuta:

• Bi bilera, erakundeek parte hartuta
• Zonaldeko bi bilera
• Lantegi bat familiekin
• Bi eskola-kanpaina
• Itzulera-bilera bat

Bestalde, beste kontsulta-lan bat egin zen, Internet bidez idatziz edo elkarrizketa sakonen 
bidez ekarpenak jasotzeko.
Gainera, prozesuaren indargarri, komunikazio-plan handi bat prestatu zen, hainbat ba-
liabide erabiliz: afixak, bideo-muntaiak, sare sozialak, Udalaren webgunea eta erakusketa 
txiki bat ikastetxeetan.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Partaidetza une eta inplikazio-maila bakoitzera egokituta garatu ahal izateko, parte 
hartzeko zenbait tresna erabili ziren (idatzizkoa, ahozkoa, teknologia berriak, bilerak eta 
abar).
Gainera, zabaltze- eta jakinarazte-lan handia egin zen, prozesuaren eta lortutako emaitzen 
berri emateko.
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‘ENCAJA EN LODOSA’ 

 Ì ESPARRUA
Aurrekontu partizipatiboak.

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Lodosako Udala (http://encaja.lodosa.info/)

 Ì GARAPEN-URTEA
2013tik gaur egun arte.

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
Prozesu partizipatibo baten garapena, prozesu partizipatibo bat definitzeko 2013tik.  Bes-
te kasu batzuetan ez bezala, aurrekontu honetan ekarpenak egin daitezke, bai inbertsioe-
tan, bai gastu arruntean.
2017. urterako, Udal Aurrekontuko 57.000 euro kudeatzea aurreikusita dago, zenbateko 
hauen arabera banatuta:

• Inbertsioak: 20.000 eurora arte.
“Inbertsioetarako” proposamenak obra publikokoak izan ahal izango dira (bai berriak, 
bai berrezartzeko eta/edo hobetzekoak), bai eta udalerrirako erosketak ere, baldin eta 
urtebetetik gorako bizitza baliagarria badute.

• Udaleko 11 gastu-arloetako jarduera eta gastu arruntetarako proposamenak.
Gehieneko zenbateko batzuk ezarri dira arloko; besteak beste, Hezkuntzan, Gazterian, 
Turismo eta Merkataritzan, Industrian, Nekazaritzan eta Berdintasunean 2.000 eu-
rokoa da, eta Hirigintzan, berriz, 10.000 eurokoa.

Azken proposamenak bertaratutakoek bozkatzen dituzte, eta Lodosan erroldatutako 14 
urtetik gorako pertsona guztiek esku har dezakete. Azterketa tekniko bat dago proposa-
men bakoitzerako, eta puntuazio osoaren % 25 dagokio.
Gaur egun arte, jarduketa garrantzitsuak egin dira zenbait esparrutan, 2014ko aurretiko 
diagnostikoan oinarrituta, eta diagnostiko hori urtero berrikusten da, oraindik balioa duen 
ala ez ikusteko.
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 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Normalean (denbora joan ahala zenbait aldaketa eta egokitzapen egin badira ere), lan-di-
namika honako ekintza hauetan oinarritzen da:

• Proposamenak aurkeztea, formulario berezi bat erabiliz.
• Jarraipen Batzordeak aztertzea, eta zenbait proposamen bateratzea, egokitzat joz 

gero.
• Proposamenen bideragarritasuna aztertzea.
• Proposamenen balorazio teknikoa egitea (puntuazio osoaren % 40).
• Herritarrek zuzenean bozkatzea (puntuazio osoaren % 60).

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Aurrekontu partizipatiboen funtzionamendua Lodosako herritarrek berek, teknikariek eta 
politikariek egindako auto erregelamendu batean oinarritzen da. Adibidez, denbora iga-
rotzearekin batera, herritarren erabakien pisua aldatuz joan da balorazio teknikoarekiko.
Prozesu partizipatiboetako ohiko elementuez gain, interes berezia jarri da bai aurretiko 
informazioan bai emaitzen jakinarazpenean; horretarako, zenbait baliabide erabili dira: 
foiletoen argitalpena (‘Tu voz hace Lodosa’) web bidezko hedapena eta abar.



27

]PARTAIDETZA ETA GOBERNANTZA TOKI-ERAKUNDEETAN. MATERIAL LAGUNGARRIA

TOKIKO GARAPEN PARTIZIPATIBORAKO ESTRATEGIAK ERDIALDEAN, 2014-2020 

 Ì ESPARRUA
Plangintza estrategikoa

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Erdialdeko Garapen Partzuergoa (http://navarramedia.es/)

 Ì ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK
Nafarroako Gobernua, Europar Batasuna (LEADER eta FEADER programak).

 Ì GARAPEN-URTEAK
2015-2016

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
Prozesu partizipatibo baten garapena, tokiko garapen-estrategiaren oinarriak ezartzeko, 
aukera emango duena tokian tokiko jarduerak finantzatzeko 38 udalerritan, hiru milioi 
eurotik gorako zenbatekoarekin, 2020. urtera arte.

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Hamabost lantalde ezarri ziren (sektorialak, zeharkakoak eta lurraldekoak), lurraldearen 
azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa abiapuntu zutenak (2015). Gainera, lurraldeko 
funtsezko eragileek eta herritarrek berek ekarpenak egin zituzten, proiektuak kudeatzeko 
mugikorrerako eta weberako aplikazio bat baliatuta.
Eskualdeko 1.000 pertsonak baino gehiagok esku hartu zuten, eta, prozesua amaitu-
takoan, zuzeneko saioak antolatu ziren emaitzak itzultzeko. Azkenik, Erdialdeko tokiko 
garapen partizipatiborako estrategiak (2014-2020) onarpen ofiziala izan zuen 2016ko 
ekainean.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Partaidetzaren zati bat modu elektronikoan egin zen, Trello tresnaren bidez. Tresnari es-
ker, aurrez finkatutako esparru batzuei buruzko zenbait txartel partekatzen dira, eta aurre 
egiten zaio udalerrien sakabanaketa geografikoari.
Gainera, beste tresna elektroniko batzuk ere erabili ziren, hala nola whatsapp-a, gal-
de-erantzunen jolasen aplikazioetarako.
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ESPEZIALIZAZIO ADIMENDUNEKO ESKUALDE-ESTRATEGIA

 Ì ESPARRUA
Plangintza estrategikoa

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Eder Partzuergoa [http://www.consorcioeder.es/estrategia-especializacion-inteligente]

 Ì GARAPEN-URTEA
2017

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
Nafarroako Erribera osorako Garapen Plan Estrategikoa, politika eta inbertsioak eskual-
deko funtsezko lehentasun, erronka eta beharretara bideratzeko, indarguneak, lehiatzeko 
abantailak eta ahalmena baliatuta.

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Estrategiaren lanketan, Eder Partzuergoko langileek egindako lan teknikoa prozesu parti-
zipatibo zabal eta askotariko batekin batzen da. Prozesu horretan erakunde- eta ekono-
mia-arloko eragileak, jakintza-arlokoak eta gizarte zibilekoak aritzen dira, eta, horrenbes-
tez, eskualdearen lurralde-garapenean inplika daitezen sustatzen da.
Estrategiaren lana hiru fasetan bildu zen:

• Atarikoa (talde sustatzailearen definizioa, eragileen mapa eta komunikazio-plana).
• Diagnostikoa (galdetegi estrategikoa, herritarrei inkestak egitea, eta mahai sekto-

rialak).
• Estrategia (mahai sektorialak, ezarpen-plana).

Zehazki, herritarren partaidetza hauek baliatuta bideratu zen: talde sustatzailearekin egin-
dako lana; online egindako galdetegi estrategiko soil bat; eta zuzeneko partaidetza lau 
mahai sektorialen bidez (sorkuntzaren eta kulturaren alorreko industriak, Nekazaritzako 
Elikagaiak, Turismoa eta Energia Berriztagarriak eta Eraikuntza). Mahai bakoitza bitan 
bildu zen 2017ko maiatza eta ekaina bitartean.
Prozesu partizipatiboa amaitu ondoren, bi itzulera-saio egin ziren (Tutera eta Azkoien), eta 
han, ateratako dokumentua azaldu zitzaien.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Eder Partzuergoaren lana talde sustatzaile baten laguntzan oinarritzen da. Talde sustatzaile 
hori 23 pertsonak osatzen dute: eskualde-estrategiaren lanketan eta garapenean 
konprometitutako tokiko gizarte eta ekonomiako 23 pertsona garrantzitsuk.



29

]PARTAIDETZA ETA GOBERNANTZA TOKI-ERAKUNDEETAN. MATERIAL LAGUNGARRIA

 3.2 | BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUETAN

‘IMAGINA UN BULEVAR’

 Ì ESPARRUA
Plangintza eta erabilerak.

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Oviedoko Udala [https://imaginaunbulevar.wordpress.com/]

 Ì ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK
Imagina un Bulevar plataforma

 Ì GARAPEN-URTEAK
2016-2017

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
A-66 autobide zaharraren hiri-tartea hiri-parke lineal bihurtzeko elkarlaneko lantegiak. Hiri-
kalitatezko eremu bat diseinatu nahi zen, gaur egun bereizita dauden auzoak integratzeko, 
eta biztanleen gizarte-premien zerbitzurako. 60 pertsonak parte hartu zuten.

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Elkarlaneko lantegia, ideien lehiaketako baldintza-orriko oinarriak ezartzeko. Diagnos-
tikatzeko eta gaikako azterketa egiteko lantegiak egin ziren (mugikortasuna, paisaia, 
ingurumena, zuzkidurak eta kultura-ondarea).
Lan-saioa larunbat batean egin zen, lan guztia egun horretan kontzentratuta, eta aurretik, 
hirigintzari buruzko txosten tekniko bat egin zen, abiapuntuko egoera zentratzeko.

• Jardunaldi ludikoa proiektuaren inguruan.
• Ideia-lehiaketa.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Udaleko zenbait taldek, elkartek eta kolektibok osatutako jarraipen-mahai bat zegoen, 
helburu zuena lanen aurrerapena kontrolatzea eta adostasun politikorik handiena berma-
tzea, proiektua hauteskunde-prozesuen gainetik jarriz.
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 ‘PIRENARIUM ESPACIO CIUDADANO’- REN ERABILEREN DEFINIZIOA

 Ì ESPARRUA
Espazio publikoen erabilera.

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Sabiñánigoko Udala (Huesca) [http://aragonparticipa.aragon.es/definicion-de-usos-de-pi-
renarium-2014]

 Ì ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK
Aragoiko Gobernua (Aragón Participa)

 Ì GARAPEN-URTEA
2014

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
Lantegi partizipatiboak, partaidetza elektronikoarekin batera, neurri handiko eta aukera 
handiko geroko udal-ekipamendu baten erabilerak zehazteko.

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Ahalegin handia egin zen herritarrek sakon ezagut zezaten eztabaidagai zegoen espazioa 
(hemerotekako laburpenak, bisita gidatuak eta eraikineko 37 espazioak deskribatzen zi-
tuen webgunea).
Geroago, webguneko ekarpenek babestutako zuzeneko lau lantegiren bidez, eraikina ho-
betzeko lanak hasteko oinarri liratekeen erabilera posibleak zehaztu ziren.
Langileen ekarpenekin, aurkeztutako proposamenen balorazio teknikoa eta ekonomikoa 
egiteko barne-bilera bat egin zen.
Udalak erabilerei buruzko azken erabakia hartu ondoren, itzulera-saio bat egin zen, eta 
bertan honako hauek azaldu ziren: 59 azken proposamenen balorazioa, proposamen ho-
riek gauzatu ahal izateko modua, proposamenen kronologia posiblea eta, batez ere, pro-
posamen batzuk baztertzeko arrazoiak.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Zuzeneko partaidetza (93 parte-hartzaile) eta elektronikoa (ia 10.000 bisita webgunean 
bi astetan) batera erabilita, etorkizuneko erabilerei buruzko zenbait ikuspegi lortu ziren.
Prozesua hautagaietako bat izan zen Demokrazia Partizipatiboaren Nazioarteko Behato-
kiaren 2016ko “Herritarren Partaidetzaren Praktika Onak” Saria lortzeko.
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BARBASTRON (HUESCA) ESKOLA-BIDEA HOBETZEKO OINARRIAK

 Ì ESPARRUA
Mugikortasuna eta bide-segurtasuna.

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Barbastroko Udala (Huesca) (http://caminoescolar.org/barbastro/)

 Ì ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK
Huescako Diputazio Probintziala (Rete21)

 Ì GARAPEN-URTEA
2013

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
Diagnostiko partekatua eta proposamenen bilketa, Barbastron (Huesca) dauden lau ikas-
tetxeetarako eskola-bidea hobetzeko.

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Diagnostiko-fasea:

• Eskola-umeei eta familiei online egindako inkestak (752 inkesta ikastetxeetan –gela 
guzti-guztietan– eta 206 inkesta pertsona helduei).

• Abiapuntuko egoeraren sare bidezko mapaketa kolektiboa (1.143 esku-hartze mapan).

 Ì PROPOSAMENEN FASEA

• Proposamenen sare bidezko mapaketa kolektiboa (752 ekarpen geolokalizatu).
• Alderaketa ikastetxe bakoitzeko familiekin (Ampas), zuzendaritza-taldeekin eta Agen-

da 21ekin.
• Proposamenak berrikusteko bilerak udal-teknikariekin.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Online izandako partaidetzaren bidez lortutako informazio zabala zuzenean aztertu zuten 
interes-talde nagusiek, eta, horrenbestez, parte hartzeko bi metodoen onurak batu ziren.
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CANDELARIAKO UDALERRIAREN LURRALDE-GARAPENA (TENERIFE)

 Ì ESPARRUA
Partaidetza soziala.

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Candelariako Udala.

 Ì GARAPEN-URTEA
2016

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
Bide eraginkorrak prestatzea, herritarrak toki-garapenean inplikatzeko. Horri esker, ho-
nako hauek lortzea espero da: herritarrek benetako erantzukizun handiagoa izatea parte-
katutako gaien gobernuan; gaitasun eta prestasun handiagoa izatea, solidarioak eta koo-
peratiboak izateko; eta gai publikoei buruzko informazio-maila eta kontzientzia handitzea.

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Komunitate-mahaien aldizkako bilerak. Elkargune bat dira, hauek guztiak biltzeko: elkar-
teetako eta kolektiboetako kideak, eraikin eta bizitegietako auzotar-komunitateen ordezka-
riak, beren burua soilik ordezkatzen duten auzotarrak, herri-zinegotziak, udal-zinegotziak 
eta dinamizatzaileak.
Komunitate-mahaien xedea da herritarrentzat interesgarriak diren gaiez hausnartzea eta 
eztabaidatzea, dinamika praktikoen bidez. Bai eta dinamizazio-ekintzak proposatu eta 
egitea, eta udal-proiektuak modu partekatuan azaldu eta diseinatzea ere, batez ere ekipa-
menduei eta azpiegiturei dagokienez.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Lan jarraitu hori hautagaia izan zen Demokrazia Partizipatiboaren Nazioarteko Behatokia-
ren 2016ko “Herritarren Partaidetzaren Praktika Onak” Saria lortzeko.
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HERRITARREN PARTAIDETZA ARAUTZEKO ERREGELAMENDU BAT 
EGITEA ALCALÁ DE LOS GAZULESEN (CÁDIZ)

 Ì ESPARRUA
Araugintza.

 Ì ERAKUNDE SUSTATZAILEA
Alcalá de los Gazulesko Udala (Cádiz)

 Ì ERAKUNDE LAGUNTZAILEA
Cádizko Diputazio Probintziala

 Ì GARAPEN-URTEA
2007

 Ì PROZESUAREN DESKRIBAPENA
Herritarrek toki-mailan parte hartzeko erregelamendu bat modu partizipatiboan egitea.

 Ì GARATUTAKO JARDUERAK
Prozesua Udalaren oniritzia jaso zuen barne-fase batekin hasi zen, teknikariek eta politi-
kariek batera egindako bileretan egindako aurretiazko azterketarekin.
Lan-saio horiek txostengile adituen informazio teknikoarekin eta esperientzia-trukearekin 
osatu ziren.
Herritarrekin kontu garrantzitsuei buruz aurrez egindako hiru lantegi:

• Parte hartzeko dauden guneen azterketa.
• Une horretan indarrean zegoen erregelamenduaren balorazioa.
• Udal-kontseiluak dinamizatzeko irtenbideak.

Sei bilera, herritarren proposamenak jasotzeko eta erregelamenduaren oinarriak finkatzeko.

• Soil-soilik arduradun politikoekin egindako bi bilera (informazioa eta sentsibilizazioa 
prozesuaren hasieran eta amaieran).

• Lau bilera herritarrekin eta ordezkari politikoekin.

 Ì PROZESU PARTIZIPATIBOKO ELEMENTU ADIERAZGARRIAK
Herritarrekiko prozesu partizipatiboa hasi zenean, udalerriko teknikariek eta politikariek 
bide luzea egina zuten batera, eta hori lagungarria izan zen ekarpen berriak hobeto asi-
milatzeko.
Lantegietara joateko erraztasunak eman ziren, ludoteka-zerbitzua jarrita.
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4 HERRITARREN PARTAIDETZARI BURUZKO 
ORDENANTZAK ETA ARAUDIAK

 Ì ESPAINIAKO UDALERRIEN ETA PROBINTZIEN FEDERAZIOA. HERRITARREN PARTAIDETZA ARAUTZEKO 
ERREGELAMENDU BATEN EREDUA. 
http://femp.femp.es/files/566-1596-archivo/Reglamento%20tipo%20FEMP%20
Participaci%C3%B3n%20Ciudadana.pdf

 Ì HERRITARREK PARTE HARTZEKO TRESNAK: EZTABAIDA-GIDA: HERRITARREN PARTAIDETZA ARAUTZEKO 
UDAL-ERREGELAMENDUA GARATUZ. BARTZELONAKO DIPUTAZIOA. ARG.: BARTZELONAKO DIPUTAZIOA 
(2005)
http://www1.diba.cat/uliep/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Diputacio&ID=38115

 Ì ESTELLA-LIZARRAKO UDALA. HERRITARREN PARTAIDETZARI BURUZKO ORDENANTZA.
http://www.estella-lizarra.com/upload/docs/Ordenanza%20de%20participacion%20
ciudadana%20-%20exposicion%20participacion.pdf

 Ì ATARRABIAKO UDALA. HERRITARREN PARTAIDETZA ARAUTZEKO ERREGELAMENDUA
http://www.villava.es/files/2012/06/8ORDENANZA-PARTICIPACION-CIUDADANA.pdf

 Ì IRUÑEKO UDALA. HERRITARREN PARTAIDETZA ARAUTZEKO ERREGELAMENDUA
http://www.pamplona.es/verdocumento/verdocumento.aspx?iddoc=239238

 Ì ZARAGOZAKO UDALA. LURRALDE-ORGANOAK HERRITARREN PARTAIDETZA ARAUTZEKO 
ERREGELAMENDUA
http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=109

 Ì CORUÑAKO UDALA. HERRITARREN PARTAIDETZA ARAUTZEKO ERREGELAMENDU ORGANIKOA
http://www.coruna.gal/portal/es/ayuntamiento/gobierno-abierto/escano-ciudadano
https://www.coruna.gal/descarga/1171021491373/
ReglamentoOrgParticipacionCiudadana1.pdf

 Ì VILA-REALGO UDALA (CASTELLÓ). HERRITARREN PARTAIDETZA ARAUTZEKO ERREGELAMENDUA.
https://seuelectronica.vila-real.es/portal/sede/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/4_11539_1.pdf

 Ì UTEBOKO UDALA. HERRITARREN PARTAIDETZA ARAUTZEKO ERREGELAMENDUA.
http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/2015/ENTIDADES_LOCALES/
REGLAMENTOS/UTEBO/reglamento_pc_utebo_2015_1.pdf
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 � La participación ciudadana es la vida de las ciudades. 
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 � Participación y calidad democrática. Evaluando las nuevas formas de democracia 
participativa. 
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 � Participación ciudadana para una Administración deliberativa. 
Zenbait egile. Aragoiko Gobernua. Dirección General de Participación Ciudadana argita-
letxea (2009)



Toki-erakunderen batek kanpoko laguntzaile teknikoak kontratatzeko asmoa badu 
eta horri buruzko aholkua behar badu, gurekin harremanetan jar daiteke, hemen:

Herritarren Arretarako eta Partaidetzarako Zerbitzua | Nafarroako Gobernua
Helbidea: Amaia kalea 2A, 2.a | 31002 Iruña
Tel.: 848 426 006 | 848 427 038
Helbide elektronikoa: participacionciudadana@navarra.es
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