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Maiatzaren 5ean arratsaldeko 18:30ean Danon Herrixe bilerari  hasiera eman diogu.
Udaletik, Urrategi Alberdi Azkoitiko Alkatea, Esther Lizarralde  parte hartze zinegotzia,
Denis  Elortza  parte  hartze  aholkularia  eta  Amaia  Argarate  Udal  teknikaria  21
herritarrekin (12 gizon eta 9 emakume) bildu dira Danon Herrixe Prozesuaren inguruan
balorazioa egiteko asmoz.

Urrategi  Alberdik  hartu  du  hitza,  gerturatuei  ongi  etorria  emanez.  Danon
Herrixenen prozesuak  dituen helburuak aipatu ditu, herri parte hartzailea eta udalaren
gardentasuna  azpimarratuz.  Gaurko  bileraren  helburua  herritarrei  parte  hartze
prozesu honen inguruko itzultze ariketa egitea da.

Esther  Lizarraldek  hartu  du  hitza  eta  Danon  Herrixenek  izan  duen  ibilbidea
azaldu du:
2012. urtean Azkoitiko Udalak azkoitiarron parte hartzea sustatzeko eta bultzatzeko
asmoz, Danon Herrixe prozesua jarri zuen martxan.
Lehen urrats gisa, herritarrekin batera, herriaren ezaugarrien, egoeraren eta beharren
diagnosia egin genuen eta etorkizunean nolako Azkoitia nahi genuen hausnartu eta
adostu genuen. Horrela eman genion hasiera Danon Herrixe parte hartze prozesuari.
Herritarrek  markatutako  erronkak eta  egindako  proposamenak  legealdi  osoko
jardunean   helburutzat  hartu  ditu  Udalak eta  aurrera  eramandako  ekimen  ugari
erronka horiei erantzuteko garatu ditu.



Danon Herrixe prozesuaren hasierako hausnarketa horren ondoren, aurrera begirako
erronken  eta  ekimenen  artean  herritarrek  jarritako  lehentasunak  kontuan  hartuta,
azkoitiarren  proposamen  batzuk  2013ko  udal  aurrekontuetan  bertan  txertatu
genituen.
2013. urtetik aurrera, urtero aurrekontuak definitu aurretik prozesu parte hartzaile bat
jarri du abian Azkoitiko Udalak. Azken bi urte hauetan hainbat modutan parte hartzeko
aukera  izan  dute  azkoitiarrek:  2013an,  herri  batzarraren  bitartez,  hirigintzako  eta
ingurumeneko  proposamen  zehatz  batzuen  artean  bozkatzeko  aukera  izan  zuten;
2014an azkoitiar guztiek proposamenak egiteko aukera izan zuten, online, postontzien
bidez eta antolaturiko batzarretan. Proposamenak egiteko aukeraz gain horien artean
bozkatzeko aukera ere izan zuten azkoitiar guztiek.

Danon  Herrixe  prozesua  abian  jarri  zenetik  aurrekontuena  ez  da  modu  parte
hartzailean  landutako  gai  bakarra  izan.  Udaleko  sail  desberdinek  nahi  izan  dute
azkoitiarren iritzia  kontuan hartu aurrera eraman dituzten ekintza eta prozesuetan.
Batzuk  aipatzekotan:  Euskarako  plana,  autobus  Urbanoaren  zerbitzua,  Ingurumen
plana,  hondakinen  ingurukoa,  Moiu  Ipurdixe  gazteen  prozesua,  Azkoitiko  bidegorri
sarearen diseinua, herriko jaien egitaraua diseinatzeko prozesua....

Denis Elortzak guztion artean ariketa bat egitea proposatu du. Paretan Danon Herrixen
prozesu  hasieran  azkoitiarrek  lehentasunezkotzat  jotako  9  erronka  jarri  ditugu  eta
mahai  gainean  azken  urteetan  erronka  horiek  betetzeko  aurrera  eraman  diren
ekimenak daude , txartel banatan irudikatuta. Herritar bakoitzak 4 edo 5 txartel hartu
eta hauetan irudikaturiko ekintzak 9 erronka horietako banarekin erlazionatu behar
izan ditu.



Ariketa bost minutuetan egin dugu eta ondoren erronka bakoitzari dagozkion ekintzak
irakurri eta hauen betetze maila grafikoki irudikatu dugu.



Ondoren  balorazio  ariketa  bat  egin  dugu  eta  horretarako  Denis  Elortzak  zenbait
galdera egin ditu Udalak legegintzaldi honetan garatutako herritarren  partaidetzako
ekimenak aurrera begira nola hobetu ditzakegun aztertzeko:

• Parte  hartze  ekimenak  bileretan  oinarritu  dira;  horrela  jarraitu  ala  zein
bestelako formula garatu behar dugu?

• Bozketak eta galdeketek parte hartze handiagoa izan dute; zein beste gairekin 
erabili beharko genuke formula hori?

• Danon Herrixe-ko herri batzar eta bilerei jarraikortasuna emateko sortutako 
Danon Herrixe Lantaldeari jarraipena eman behar diogu ala bestelako zein 
formula gara dezakegu?

• Haur eta gazteen parte hartzea handitzeko zer egin dezakegu?

• Hurrengo legegintzaldi hasieran pareko prozesu bati ekingo diogu? Zer aldatuko
dugu aurrekotik?

Galdera  horiei  tiraka,  herritarrek  hainbat  proposamen  egin  dituzte etorkizuneko
prozesu parte hartzaileak hobetzeari begira:

• Herritarren  artean  bilera  presentzialetara  etortzeko  ohiturarik  ez  dagoenez,
herritarra  erakartzeko  ahaleginaz  gain  Udalak  esfortzua  handiagoa  egin
beharko luke herritarra dagoen lekuetara joateko.

• Gazteen parte hartzea handitu nahi badugu, gazteak mugitzen diren guneetara
jo behar du Udalak: gazte lokaletara, aisialdi taldeetara... ez dira Udalera edo
Elkargunera etorriko.

• Haurren parte hartzea indartzeko ikastetxeak eta guraso elkarteak sartu behar
ditugu saltsan.

• Datorren  legegintzaldiaren  hasieran  ere  merezi  du  herritarrekin  batera
hausnarketa  egitea,  ikuspegi  estrategikoarekin,  epe ertain-luze baten nolako
herria  nahi  dugun  irudikatzeko.  Hausnarketa  hori  arloka,  auzoka  eta  herri
mailan  egin  beharko litzateke  eta  bozketa  motako formulak  erabili  beharko
lirateke.

• Herritarren norbanako parte hartze zuzenari etekin handiagoa atera behar zaio.
Hau da, herritar batek eskari edo proposamen bat egiten baldin badu (e-mailez,
Internetez, idatziz edo ahoz), batetik, lehenbailehen erantzun behar zaio (nahiz
eta ezezkoa emateko izan) eta, bestetik, herritar horren proposamena aintzat
hartu behar da hurrengo udal aurrekontuen parte hartze prozesuan ideia berri
bat bezala erantsiz, gerora dagokion bozketan ere sartu ahal izan dadin.

• Bilera presentzialak egiten jarraitu behar da baina bozketak eta galdeketak ere
gehiago erabili behar dira.

• Danon Herrixe Lantaldeari begira, auzo bakoitzeko ordezkaritza pertsona bakar
bati eman beharrean, pertsona talde bati eman beharko litzaioke.



• Komunikazioari  dagokionez,  dei  zuzenen  formatua  (bandoa,  etxez  etxeko
oharrak...) gehiago erabili behar da.

• Bozketei  dagokienez,  online  egiten  den  kasuan,  bozketa  orria  Udaleko
webgunean  jartzeaz  gain  beste  webgune  batzuetan  ere  txertatu  beharko
litzateke: Maxixatzen-en, Hitza-n, Berria-n...

Bilera amaitzeko, fitxa batzuen bidez herritarrek Balorazio Orria bete dute. Bertan bi
galderei erantzun behar izan diete herritarrek:
- Esaiguzu ondo egindako gauza bat
- Esaiguzu hobetzeko gauza bat

Herritarrek ondoren taulan azaltzen diren proposamenak egin dituzte:

ESAIGUZU ONDO EGINDAKO GAUZA BAT

Parte hartze prozesua abian jartzea

Hasierako bilerak oso onak eta Udalak egindako esfortzua ikaragarria. Eskerrik Asko

Gauza asko egin dira ondo. Baina oraindik asko daude egiteko

Hondakinena

Parte hartze prozesuko oinarriak ipini eta aurrera eramatea bera.

Bozketa eta galdeketa bidez parte hartzeko aukera eman

Herria gonbidatu horrelako bileretan parte hartzera, guztion iritzia garrantzitsua da.

Herriari parte hartzeko aukera ematea. Behar gehiena duten puntuak indartzea

Hondakin-zaborraren kudeaketa

Herri Partaidetza bultzatzea

Zaborrak, tratamendua hobetzea edo Floreagako igogailua eta irisgarritasuna 
hobetzea.

Bilerak eta parte hartzearen ideia egokia eta ondo antolatuta egon dela...

Zabor bilketa modelorik onena da. Gardentasuna erabili nahia

Internet bidez bozka egiteko aukerak, asko erraztu du nire ustez parte hartzea

Parte hartze prozesua abiarazi eta herritarren proposamen, iritziak, ekarpenak jaso 
eta bideratzeko ahalegina egitea

Prozesua bera martxan ipintzea. Orain arte udaletxetik jaso ez dugun aukera eskaini 
diguzue.

Informazioa herritarrei helarazi komunikabide/zio desberdinen bitartez eta 
herritarren “ahotsa”entzun



ESAIGUZU HOBETZEKO GAUZA BAT

Prozesu administratiboak azkartzea

Floreagako espaloiak hobetu

Oraindik espaloiak berritu beharrean gaude

Jendea gehiago konprometitzeko zerbait. Herrixe denona, denok parte hartu behar 
dute

Herritarren ekarpenak biltzeko zerbitzu bat ezarri eta partaideei erantsi edo 
jakinaraztea

Jendeak gutxi parte hartzen duela ikusita, jendea dagoen lekuetara hurbiltzea, hona 
etortzeko zain egon gabe

Jarraitu lantzen guztioi informazio hori era zuzenean iristeko

Arazoak dauden lekura joatea, arazoen zain egon gabe

Zaborra sailkatzeko informazio gehiago banatu (konpostagarriak diren hondakinak , 
eskuliburuan ez daudenak ...)

Herri eragileekin harreman estuagoa izan gauzak hobeto koordinatzeko

Herrixen parte hartzeko metodoa hobetzea auzoz auzo

Herriaren txukuntasuna, bideak... hobeto mantentzea

Udaleko zinegotzi guztiak elkarlanean saiatzea (Danon Herrixe) izan dadin. Bidean 
dauden ekintzei jarraipena ematen segi

Gazteei galdetu zer nahi duten edo zer behar dituzten

Herritar orok ulertzeko terminologia erabili. Proiektuak baloratu eta informazio 
gehiago eta zehatzagoa

Ulertzea zaila bada ere, partaidetza handitzea auzoetan bilerak bandoen bidez 
adieraziz. Web bidez egindako eskaerei erantzuna ematea

Haurrenganako zein 3. adinekoenganako helaraztasuna hobetu

Fitxa hauek bete ondoren, Urrate Alberdik eskerrak eman dizkie gerturatu diren guztiei
eta bilera amaitu da. Iraupena ordubetekoa izan da.


