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Sarrera
2016ko urtarrilean jakitera eman zen AGORA ekimena, Arabako gizartearen parte
hartzeari esker aurrera egiten ari dena. Ekimen hori bat dator Arabako Diputatu Nagusiak
azaldutako konpromisoarekin; hain zuzen ere, konpromisoa hauxe da: Arabako ekonomia,
gizartea eta kultura biziberritze aldera, hainbat eragile, erakunde eta instituzioren arteko
elkarrizketarako gunea sortzeari bidea ematea.
Piztutako interesak, parte hartzaileen kopuru handiak eta aniztasunak, baita
proposamenek pixkanaka-pixkanaka aurrera egiteak ere erakusten dute partaidetza
prozesuak aberastuz doazela. Era berean, prozesuok gero eta aniztasun gehiago batzen
dute, lankidetzari bidea emanez eta, batez ere, ekintzaren erdian pertsonak jarriz.
Gaur arte, AGORA ekimenaren hiru fase burutu dira, hiru lan saioren bitartez jendaurrean
jarri direnak.
Lehen topaketa 2016ko urtarrilaren 21ean egin zen. Bertan, Arabako 300tik gora pertsona
eta erakunde ados jarri ziren, lehenengo ideia jasa egiteko. Ondorioz, bost lan esparru
sortu ziren.
Emaitzak egiaztatu eta aztertu ondoren, apirilean eta maiatzean bigarren faseari ekin
zitzaion eta bost esparru horiek 13 paneletan jorratu ziren.
Egindako ekarpenak jaso eta gero, ekainaren 28an burututako hirugarren fasean zazpi lan mahai
antolatu ziren, AGORA prozesutik sortzekoak ziren lankidetzarako ekimenak zehazteko.
Hain zuzen ere, honako proposamen hauek jorratu ziren hirugarren fasean:
§
§
§
§
§
§
§

Natura 2000 Sareko guneak Araban
Gatz Harana – Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuak
Araba Osasuntsua sarea
Industria 4.0
Enpresen arteko coaching/mentoring programa
Hezkuntza teknologikoaren eskaintza indartzea eta prestakuntza duala
Arabako Gizarte Berrikuntzarako foroa.

Zazpi ekimenak ahalik eta gehien zehazteko helburuz antolatutako hirugarren topaketa
horretan erabilitako metodologiak honako kontu hauek jarri zituen eztabaidagai:
1. Ekimen hau, zertarako?
2. Parte hartzaileak / pertsonak – erakunde
bultzatzaileak (kide iraunkorrak
// egoeraren araberakoak)
3. Nor falta da? Nor gonbidatu? (kide iraunkorrak // egoeraren araberakoak)
4. Ekimenean parte hartzen duten erakundeek/pertsonek hartutako konpromisoak.
5. Garatu beharreko ekintza orokorrak
6. Hasierako baliabideak // etorkizunean lortzekoak
7. Lehenengo urratsak
Galdera horiei emandako erantzunak, hostoek lore bat osatzen duten bezalaxe,
prozesuaren helburu nagusia –arabar guztiak beren lurraldean polinizatzaileak izatea–
adierazteko erabili dira.
Jarraian, ekimenari dagokionez, orain arte burutu diren faseen emaitzak –ideia eta ondorio
nagusiak– jaso dira.
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Industria 4.0
Deskribapen laburra
Industria 4.0ri buruz hitz egitea produktuaren eta produktuak eskaintzen duen zerbitzuaren
produkzio prozesuen digitalizazioari buruz hitz egitea da. Esparru honetan, honako
kontzeptu hauek agertzen dira: adimen artifiziala, ikuspegi zabaldua, Big Data,
zibersegurtasuna, robotika laguntzaile aplikatua, fabrikazio agregatua, gauzen Interneta,
etab. Laugarren industria iraultza deitzen denaren aurrean gaude, hain zuzen.
Laburbilduz, kontzeptu asko eta funtsezko bi galdera: gure lurraldea zer puntutan dago
Industria 4.0ri dagokionez? Araba Industria 4.0ren arloan erreferentzia bat izan liteke?

II. fasea: Panelaren ondorioak
Hainbat alderdi sortu ziren eztabaidaren ondorioz, hain zuzen, ezezagunaren beldurra,
gazteek informaziorik ez izatea eta lan merkatuan sortu berri diren hobiak antzemateko eta
aprobetxatzeko beharra.
Bertaratuen arabera, helburua argia da: Araba industriaren laugarren iraultzaren buru
izatea. Hortik aurrera zenbait premia gailendu ziren: aldaketen aurrean Arabako
gizartearen pentsaera irekitzea eta kulturaren arloan prestatzea; komunikazioa sustatzea
eta 4.0 horrek esan nahi duena zabaltzea (4.0 desmitifikatzea). Beharren beste ordena
batean prestakuntzari lotutakoak daude: Arabako prestakuntza eskaintza garatzea eta
teknologia hezkuntza sisteman sartzea (6 urteetatik); ZTIM (zientziak, teknologikoak,
ingeniaritzak eta matematikak) ikasketen matrikulazioa sustatzea.
Panel hori eta hezkuntza teknologikoaren eskaintza indartzea estu-estu loturik daudela
antzeman da.
Lehen urratsen artean, gizarte laborategiak sortzea (living labs) aipatu zen proiektu
pilotuak garatzeko, probak egiteko, ezagutza eta jardunbide egokiak partekatzeko, azken
finean, enpresek 4.0 ezartzea bultzatzeko.
Araban 4.0 ekimenen mapaketa egiteaz eta Europan egiten ari dena aztertzeaz ere hitz
egin zen. Ildo beretik, Araba zenbait esparrutan nazioartean erreferentzia diren ahalmenak
eta industria errealitateak dituen lurralde gisa aurkeztuko zuen mapa zabalagoa garatzeko
aukerari buruz hitz egin zen.
Jorratu zen beste proposamen bat hauxe zen: 10 enpresa handiren laguntzarekin 4.0
arloko ekintzaileen garapena bultzatzea –start up "babestuen" inkubagailua–. Halaber,
enpresa eragileen eta administrazioaren laguntzarekin enpresako sail batzuetan 4.0 gara
daitekeela kontuan hartuta, sail horien arabera diagnostiko bat egiteko aukera jaso zen.
Ildo horretan, eskatu zen enpresa handiek praktikak eta baliabideak eskain ziezazkiela
Industria 4.0 geletan sustatuko duten unibertsitateei eta ikastetxeei. Zehazki, Gelak 4.0
sortzea proposatu zen, lehen IMI gelen antzera.
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Horietan, informatika ezagutzak eskura zitezkeen etxeetan oraindik ordenagailuak ez
zeudenean. Halaber, azpimarratu zen merkatu berri bat garatzeak ekarriko zuen aukera,
industrian eta, oro har, teknologia arloetan dagoen generoen arteko aldea murrizteko.
Ildo horretan, Araban, besteak beste, inbertsioak erakartzeko eta proiektuak sustatzeko
erakundeen lan koordinatuaz gain, 4.0ren kontzeptua zabalduko duen talde gidari bat
egotearen garrantzia azpimarratu zen.
Panel honetan parte hartu zuten erakundeek 4.0 konferentzien eta jardunaldien bidez
zabaltzeko, jardunaldi eta bilera horietarako metodologia aurkezteko eta Industria 4.0k lan
munduan daukan eraginaren inguruko legezko aholkularitza emateko konpromisoa adierazi
zuten. Halaber, proiektu pilotuak abian jartzeko sektoreak zehaztu ziren: sektore
aeronautikoa, automobilgintza, nekazaritzako elikagaien sektorea; gainera, 3D zentro
pilotua sortzea proposatu zen. Tartean sartuta dauden eragile batzuk honakoak dira:
automobilgintzaren sektorea, sektore aeronautikoa, Tecnalia, Gaia (telekomunikazio
enpresen elkartea), ikastetxeak, LH zentroak, unibertsitatea, enpresa elkarteak, teknologia
zentroak, enpresa txikiak eta ertainak, aholkularitzak, gizarte eta kultura kolektiboak, etab.

III. fasea: Panelaren ondorioak

Ekimen hau, zertarako?
- Arabako eta Euskal Herriko industriaren bizirik irauteko eta ekonomiaren eragile bilakatzeko
- Arabako industria egokitzeko eta bere lehiakortasuna hobetzea eta merkatu

-

berrietara iristea ahalbidetuko duten teknologia berriak erabiltzen hasteko. Arabak
industriaren laugarren iraultzan parte hartzea bultzatzeko. Laugarren iraultzan parte
hartzen saiatuz, hirugarren iraultza finkatzeko
I+G sustatzeko. Industria ehuna garatzeko eta ekoizpen prozesuetan balioa
sortzeko
Produktuak saltzeari utzi eta zerbitzuak ematen hasteko
Lehiakortasuna hobetzeko eta mundu mailan lehiakor izateko
Ikerkuntza sustatzeko eta nazioarteko sarean “egoteko” Etorkizuna eraikitzeko
(abangoardia gisa)
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- Ekonomiaren nazioarteko garapen prozesua osatzeko, industria oinarri hartuta
- Berrikuntza teknologikoa / pertsonen berrikuntza oinarri duen Arabako industria/gizartea
bultzatzeko

- Enpleguari dagokionez, industria arloko lehiakortasunaren ekonomia, eta hortaz,
-

gizartearena ere, hobetzeko
4.0 kontzeptua hedatzeko
Lanpostu kualifikatuak eta internazionalizazioa
Enpresak eta gizartea ahalik eta leku onenean jartzen saiatzeko, gai izan daitezen
enpresetan eta Arabako gizartean eragina izango duten (dagoeneko eragina duten)
erronka teknologikoei aurre egiteko
4.0ren arloari loturiko erronkak zehaztu, jorratu eta aukerak aprobetxatzeko
Daukagun teknologia hedatu eta erabiltzeko, prozesuen berri emate aldera

Parte hartzaileak, pertsonak, erakunde bultzatzaileak (kide
iraunkorrak, egoeraren araberakoak)
-

Arabako Foru Aldundia, Innobasque, Arabako Garapen Agentzia, Cuatrecasas
Abogados, Michelin, Odeia-Oyón (proiektu arduraduna), Bereiker, Estrategia
Empresarial, DHL, Arabako Industri Ingeniarien Elkargo Ofiziala, BIC-Araba, Ahal
Dugu Batzarkide Taldea (Asela Ortiz de Murua), ValvoSpain, Aernnova, Pepsico,
Avic-Betean, industria diseinatzailea, produktu diseinua, Tecnalia, Airestudio (BICAraba), Vending Modular (Gesmatik), Oinarri, Euskadiko Nekazari-elikagaien
Kooperatiben Federazioa, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Saila.

Nor falta da? Nor gonbidatu?
-

Emakumeak
EHU
LH zentroak
Komunikaziorako datuen azterketa
Miñaoko Parke Teknologikoa
Prestakuntza zentroak
Enpresak
ETEak
Segurtasun arloko aholkulariak
Gizartea
Irakaskuntza
Enpresa txikiak
4.0an adituak, ondorioak koordinatzen
Sindikatuak
SEA (Arabako Enpresariak)
Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera
Aholkularitza jardueretan bikaintasunaren inguruan
Erabiltzaileak: bezeroak, sortzaileak...
Elkarteak, talde arautu gabeak
4.0ko iraultzaren beharra aldarrikatzen duten gizarte maila guztiak
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-

Zientzialari, filosofo eta soziologoen presentzia, egoeraren arabera
Punta-puntako enpresa gehiago
Langabeziari loturiko eragileak: Lanbide??
Banku erakundeak
Tokiko ordezkari europarrak Europan
Komunikabideak
AFM (Makina Erremintako Ekoizleen Elkartea)
Kooperatibak
Beste kluster batzuk
I+G
Udalak
IKTen arloko enpresa eragileak
Automobilgintza-MBE

Ekimenean parte hartzen duten erakundeek/pertsonek hartutako konpromisoak
-

Lantzen ari garen ekimenak bateratzea

-

4.0 arloko enplegua eta C2C ideiarekiko konpromisoa (kontsumitzaileen arteko merkataritza)?

-

Nekazaritzako elikagaien kooperatibetan Industria 4.0 zabaltzea

-

Antolamenduarekin erabateko konpromisoa Estatu mailan 4.0 estrategia baten liderra izatea
Lehen lehentasuna
Sustapen ekonomikoa xede duen erakunde bati dagozkion konpromisoak:
Baliabide ekonomikoak jartzea
Behar denean dinamizatzea
Garrantzitsua izan daitekeen ezagutza eta metodologia eskaintzea

-

Batzar Nagusiak. Ekimenak entzun, bildu eta jasotzea; aurkeztea, eztabaidatzea
eta defendatzea; AGORA zabaltzea (parte hartzea, adimen kolektiboa)
konpromisoak? mugak?

-

Zabalkundea eta prestakuntza enpresei eta gizarteari begira

-

Diruz laguntzea eta finantza tresnak bilatzea Honako hauekin bat egitea: erakunde
publikoak, industria, elkarteak, finantza enpresak (EEFF), Europako fondoak
industriarako

-

Barne ekintzailetzako proiektu berriei laguntzeko tresnak, erakundeak koordinatzea
eta BIND 4.0

-

Garapenean eta potentzialean modu aktiboan parte hartzea. Industrian 4.0
aplikatzea eta foroetan eta diziplina anitzeko klusterretan denbora ematea 4.0 arlo
batean aplikatzeko

-

Zabalkundea/lankidetzan aritzea ikastetxeetan, ekimenetan, beste enpresa batzuetan.
Merkatuak ezagutzea. Testak/probak/ikuspegiak eta zibersegurtasuna

-

Norberak bere denbora ematea laguntzeko. Partekatzeko moduko know-how
delakoa nagusiekin bilatzea.

-

Enpresa eragileetako ekoizpen prozesuetan benetan ager daitezkeen arazoak
aztertzea eta konpontzen saiatzea

-

Errealitatean aplikagarriak diren eta diruz lagundu diren proiektuetan laguntzea
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-

Enpresetan informazioa zabaltzea, teknologian oinarritutako iraultza hori zer den
eta zer ekar dezakeen jakinarazteko eta pertsonengan eragina izango duela
ohartarazteko (baita prozesu, produktu eta negozio ereduetan ere)

-

Manufaktura aurreratuaren eta ekonomia digitalaren berri ematea eta gizartean zabaltzea

-

Coaching, logistika eta garraioa

-

Prozesua babestea eta horren berri zabaltzea

-

(Teknikariek) esperientziak eta kontzeptuak azaltzea. Unibertsitateekin lan egitea

-

Gesmatik Arabako enpresa sare osoan ezagutaraztea

-

Enpresa (ETE) taldeak sortzean parte hartzea, 4.0ko industriak bultzatzeko (Araba
4.0 pack-a)

-

Enpresaren konpromisoa: zabalkundea, lan harremana, araubidea eta ACELERA
proiektua; konpromiso pertsonala: astean ordu bat eskaintzea

-

Lankidetzan aritzea, foroan parte hartzea

-

Gure esperientzia esku uztea

-

ETEentzako laguntza FMD bidez (Enpresen Garapenerako Michelin Fundazioa)

-

Prozesuari laguntzea, gainerako herri administrazioekin koordinazioan jarduteko

-

Eusko Jaurlaritzaren Basque Industry 4.0 estrategiarekiko zubi izatea

-

Prest egotea elkargokideekin batera (Arabako industria enpresetan lan egiten duten
450 ingeniarirekin) honako hauek egiteko:
INDMINA 4.0 programa zabaltzeko
Enpresa ekimenak identifikatzeko
Kolektiboari zuzendutako hitzaldiak
emateko

Garatu beharreko ekintza orokorrak
-

4.0ren arloko beharrak eta helburuak zehaztea

-

Arabako 4.0 Bulegoa sortzea

-

Etengabeko zabalkundea eta kontzientziazioa. Gizarte eragileek parte hartzea

-

Foro bat sortzea benetako esperientziak ezagutarazteko

-

Enpresa pilotuetan abiarazteko, jarraipena egiteko eta hedatzeko metodoa ezartzea

-

Europako proiektuaren xedea zehaztea, jakin dezagun gutako bakoitzak zer
ekarpen egin dezakeen

-

Lankidetzan aritzeko beste ekimen batzuk bilatzea

-

Dibulgazio ereduak, albisteak, barnetegi teknologikoa (azaroko SPRI-10)

-

Lantalde bat
sortzea
proposamen
guztiak
kudeatu
eta
jakinarazteko, eta ateratzen diren baliabide berriak biltzeko

-

Legegintza ekimenak

-

Jardunaldiak eta mintegiak antolatzea Networking/enpresen arteko lotura

-

Emanaldiak, ETEak sustatzea. Hezkuntza sistemaren erantzuna koordinatzea
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-

Enpresa anitzeko taldeak eratzea proiektuetan aurrerapenak lortzeko. Errealitatea
eta areagotzea. Ekoizpen-Digitalizazio prediktiboko prozesuak

-

Informazioa ematea/hedatzea. Industria 4.0 garatze prozesuan zehar eskatzea

-

Zabalkunde jardunaldiak. Coaching/Aholkularitza. Enpresa haztegia startup-entzat.

-

Makina berriak erosteko diru-laguntza

-

4.0 ekoizpen prozesuetan
enpresa/taldeak sortzea –
nazioartekotzea

-

4.0 ideia zabaltzea eta taldekatzea

-

Industria prozesuetan epe ertainera aplikatzeko egitasmoak

-

Kontzeptuaren definizio argia

-

Interes taldeak egituratzea

-

Praktika onak agerian uztea, ETEen premiak zehaztea

-

Kasu interesgarriak eta lankidetza/zabalkunde proiektuak aurkitzea

-

Aurretiko diagnostikoa (enpresak, erakunde parte hartzaileak, interes taldeak,
arazoak eta konponbideak); gauza bera honako gai hauen kasuan: zabalkundea,
diagnostikoa, ikerketa, ezartzea eta egiaztatzea)

-

50/100 milioi? Berariazko abal-lerroa industria arloko inbertsioak finantzatzeko
4.0ri buruzko hitzarmena Spri-Eusko Jaurlaritzaren, Arabako Foru Aldundiaren eta
finantza-erakundeen artean.

-

Proiektuak abian dituzten enpresak, softwarea eta hardwarea utzi daitezkeen
enpresak eta prozesuak optimizatzeko moduak bilatzea

-

Industria 4.0 arloan esperientziekin katalogo bat osatzea

teknologia
Korporazio

aurreratua erabiltzeko gai diren
handietan probatzea eta eredua

Hasierako baliabideak / etorkizunean
lortzekoak
-

100 milioi abaletan

-

Jarduerak koordinatzeko 4.0 Bulegoa

-

ETEen eta denboraren inguruko konpromisoa

-

Aholkularitza finantzatzea

-

Premiak identifikatzea

-

Ezagutza bankua

-

Ikerketa zentroak + ETEak

-

Lidergoa

-

Liderra eta taldea (epeak)

-

Koordinazioa, kontrola

-

Proiektuaren arduraduna Araban

-

Badaude: baliabideak, lidergoa, antolamendua
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Lehenengo urratsak

2016*
Uztaila

Abuztua

Iraila

Lan taldea

Urria

Azaroa
Bulegoa 4.0
Adituen
kontseilua

Abendua
Eskarmentuen mapa
Zabalku
ntza
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Sarrera
2016ko urtarrilean jakitera eman zen AGORA ekimena, Arabako gizartearen parte
hartzeari esker aurrera egiten ari dena. Ekimen hori bat dator Arabako Diputatu Nagusiak
azaldutako konpromisoarekin; hain zuzen ere, konpromisoa hauxe da: Arabako ekonomia,
gizartea eta kultura biziberritze aldera, hainbat eragile, erakunde eta instituzioren arteko
elkarrizketarako gunea sortzeari bidea ematea.
Piztutako interesak, parte hartzaileen kopuru handiak eta aniztasunak, baita
proposamenek pixkanaka-pixkanaka aurrera egiteak ere erakusten dute partaidetza
prozesuak aberastuz doazela. Era berean, prozesuok gero eta aniztasun gehiago batzen
dute, lankidetzari bidea emanez eta, batez ere, ekintzaren erdian pertsonak jarriz.
Gaur arte, AGORA ekimenaren hiru fase burutu dira, hiru lan saioren bitartez jendaurrean
jarri direnak.
Lehen topaketa 2016ko urtarrilaren 21ean egin zen. Bertan, Arabako 300tik gora pertsona
eta erakunde ados jarri ziren, lehenengo ideia jasa egiteko. Ondorioz, bost lan esparru
sortu ziren.
Emaitzak egiaztatu eta aztertu ondoren, apirilean eta maiatzean bigarren faseari ekin
zitzaion eta bost esparru horiek 13 paneletan jorratu ziren.
Egindako ekarpenak jaso eta gero, ekainaren 28an burututako hirugarren fasean zazpi lan mahai
antolatu ziren, AGORA prozesutik sortzekoak ziren lankidetzarako ekimenak zehazteko.
Hain zuzen ere, honako proposamen hauek jorratu ziren hirugarren fasean:
§
§
§
§
§
§
§

Natura 2000 Sareko guneak Araban
Gatz Harana – Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuak
Araba Osasuntsua sarea
Industria 4.0
Enpresen arteko coaching/mentoring programa
Hezkuntza teknologikoaren eskaintza indartzea eta prestakuntza duala
Arabako Gizarte Berrikuntzarako foroa.

Zazpi ekimenak ahalik eta gehien zehazteko helburuz antolatutako hirugarren topaketa
horretan erabilitako metodologiak honako kontu hauek jarri zituen eztabaidagai:
1. Ekimen hau, zertarako?
2. Parte hartzaileak / pertsonak – erakunde
bultzatzaileak (kide iraunkorrak
// egoeraren araberakoak)
3. Nor falta da? Nor gonbidatu? (kide iraunkorrak // egoeraren araberakoak)
4. Ekimenean parte hartzen duten erakundeek/pertsonek hartutako konpromisoak.
5. Garatu beharreko ekintza orokorrak
6. Hasierako baliabideak // etorkizunean lortzekoak
7. Lehenengo urratsak
Galdera horiei emandako erantzunak, hostoek lore bat osatzen duten bezalaxe,
prozesuaren helburu nagusia –arabar guztiak beren lurraldean polinizatzaileak izatea–
adierazteko erabili dira.
Jarraian, ekimenari dagokionez, orain arte burutu diren faseen emaitzak –ideia eta ondorio
nagusiak– jaso dira.
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Hezkuntza eta teknologia eskaintza indartzea /
Teknologia campusa

Deskribapen laburra
Zenbait alderdi nagusiri gehituta (esaterako, berdintasuna sustatzeari, hezkuntza
zientifikoa eta espiritu kritikoa bultzatzeari), teknologiaren inguruko prestakuntza
sustatzeko beste proposamen bat sortu da.
Enpresei, hezkuntza zentroei, Lanbide Heziketako zentroei eta unibertsitateari oso lotuta,
antzeman da etorkizun hurbilean gure enpresek arlo horretan prestatutako pertsona
gehiago eskatuko dituztela. Hori ikusita, aukera garrantzitsu baten aurrean gaude.
Eztabaidaren ostean, honako ideia hau dago azpian: teknologiarekin zerikusia duen gauza
oro ez da erakargarria bakarrik, gure lurraldearentzako oso garrantzitsua ere bada.
Horregatik, bokazio gehiago behar ditugu (emakumeak eta gizonak).

II. fasea: Panelaren ondorioak
Lehen urratsen artean, teknologia enpresetan ate irekien jardunaldiak egiteko aukera
gailendu zen, ikasleei eta haien familiei egoera teknikoaren eta industria egoeraren eta
lotutako lanbideen berri emateko; belaunaldi berriei adibide gisa balioko dieten emakume
teknologoen erreferentziak bilatzea, arabarren teknologia ibilbideak aintzatestea egoera
hori agerikoa egiteko.
Jardunaldian antzeman ziren premien artean, honako hauek aipa daitezke: emakumea
teknologia hezkuntzan sartu eta onartzea, aldeko testuinguru batean; prestakuntza honen
gizatiartzea eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetako teknologia irakasleak eta
orientatzaileak gaitzea.
12 eta 16 urte bitarteko gazteei (edo emakumeei bakarrik ere) zuzendutako udako
teknologia campus bat antolatzeko ekimena gailendu da ekarpen gisa. Bertan, EHUk,
bigarren hezkuntzako zentroek, LH zentroek eta Arabako erakundeek parte hartuko dute.
Teknologiaren hezkuntza eskaintza indartzeko antzemandako eragileen artean honako
hauek daude: lehen eta bigarren hezkuntzako zentroak, LH, EHU, Innobasque, teknologia
zentroak, CIC-Energigune, SEA-Arabako enpresariak, gizarte zibila, komunikabideak eta
enpresak. Puntu honetan, komunikabideek lurraldearen hezkuntza eta industria egoeraren
igorle gisa gara dezaketen egitekoa bereziki azpimarratu zen, LHren egoera gaindituz,
estereotipoak baino harago.
Enpresen egiteko garrantzitsua eta horiek honako honetarako nahitaez tartean sartzea
gailendu ziren: praktiken eskaintza eta egitea hobetzeko; profesionalen eta ikasleen arteko
harremanak sustatzeko eta esperientziak transmititzeko.

3

III. fasea: Panelaren ondorioak

Ekimen hau, zertarako?
-

Etorkizuneko lan merkatuan egongo den eskari zorrotzari eta dibertsifikazio
handiagoari aurre egin ahal izateko

-

Eskualdeko enpresa sarearen eta prestakuntzan aritzen direnen arteko lotura estua
lortzeko bidean aurrera egiteko

-

Arabak industria teknologikoan garapen maila altua duen eskualdea izateari
eusteko

-

Errealitatera eta enpresen beharretara hurbiltzeko eta Lurraldearen proiektua
garatzeko

-

Gizarte aurreratua eratzeko eta industria sarea eta prestakuntza bateratzeko

-

Hezkuntza eskaintza enpresen beharretara egokitzeko (behar horiei aurrea
hartzeko)

-

Hezkuntzaren eta teknologiaren gizarte izaera bultzatzeko Teknologia versus
Jakintza

-

Ezagutza demokratizatzeko

-

Jakintza zientifikoa hurbiltzeko eta ikerkuntza garatzeko

-

Gaitasunak sustatzeko (kolektiboaren kapitala) eta talentuak bilatzeko

-

Gizartean jarrera berritzailea eta kultura zientifiko-teknikoa txiki-txikitatik eta genero
guztiengan indartzeko

-

Enpresa lehiakortasuna bermatzeko
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-

LH eta unibertsitate mailan eredu duala ezartzeko bidean aurrera egiteko, eta
horrela, industriaren premiak eta pertsonen igurikipenak hurbiltzeko

-

Hezkuntza teknikoa erakargarriago bihurtzeko (LH zein unibertsitate mailakoa) eta
gazteak horiek ikastera animatzeko (humanitateak alde batera utzi gabe)

-

Biztanleen, eta batez ere, gazteen eta jardunean dauden langileen hainbat premiari
erantzuna emateko, hain zuzen, gizarte, ekonomia, industria eta hezkuntza arloko
beharrei erantzuteko

-

Maila guztietako prestakuntza premiak aztertzeko (DBHko 1. maila, Batxilergoa,
Unibertsitatea)

-

Teknologiari loturiko prestakuntza dualeko jarduerak diseinatzeko

-

Dauden gabeziak aztertuta, zientzia eta teknologia arloko gaitasunak garatzeko
ekimenak proposatzeko, hori guztia, gazteen enplegagarritasuna hobetze aldera

-

Gradu eta graduondoko ikasleei prestakuntza praktikoa jasotzeko aukera emateko (harrobia
sortzeko)

-

Industria/enpresa sektorean ezagutza teknologiko eta teknikoak behar dituzten
lanpostuen eskaria bultzatzeko

-

Gaur egun teknologia eta industria sektoreetan dagoen profesionalen faltari aurre
egitea; izan ere, egoera horrek okerrera joko du etorkizunean, demografia arazoak
direla medio
Eraberritzailea izateko, emakumeen zaletasunei dagokienez

-

Zientzia eta teknologiari dagokienez, gizartearen gaitasunak hobetzeko Gizarte
askeagoa eta zuzenagoa sustatzeko

Parte hartzaileak, pertsonak, erakunde bultzatzaileak (kide iraunkorrak,
egoeraren araberakoak)
-

Euskal Herriko Unibertsitatea
Lanbide heziketa
Enpresak
Eusko Jaurlaritza
Arabako Foru Aldundia
Gasteizko Udala
Enpresa elkarteak
Lanbide elkargoak
Sindikatuak
Gazteak
Gurasoak
Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak eta hezkuntza ez arautua
Emakunde
Teknologia zentroak
Hirugarren sektoreko eragileak
Gizarte erakundeak
Dibulgatzaileak
Irakasleak
Komunikabideak
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Nor falta da? Nor gonbidatu?
-

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak eta hezkuntza ez arautua
Erretiratuak
Familiak eta guraso elkarteak
Gazteak
Eusko Jaurlaritza (Enplegua, Industria, Hezkuntza)
Sindikatuak
Enpresa erakundeak

Ekimenean parte hartzen duten erakundeek/pertsonek hartutako
konpromisoak
-

Egibide:
Prestakuntza dualaren plangintzan eta garapenean modu aktiboan parte
hartzea Campus teknologikoa diseinatzea
Unitate didaktikoa diseinatzea

-

Arabako Ganbera:
Alemaniako ganberen ezagutza eta know-how osoa ematea, eredu duala
ezartzen laguntzeko

-

Herri administrazioak:
Ekimenak bultzatzea, ekimenei laguntzea
Legean behar diren aldaketak/kontratuak
Emakumeak/Hezitzaileak. Industria eta gizarte berrikuntzaren arloko ezagutza
sustatzea

-

Podemos taldea (Juanjo Celorio)
Ekimenaren berri ematea eta eztabaida sozial eta pedagogikoari bidea
ematea Hirugarren sektorea sartzea

-

Innobasque
Ekintzak burutzeko ezagutza esku jartzea eta harremanak erraztea
Campus teknologikoa eta bisiten eta unitate didaktikoen programa
bultzatzen duen taldean parte hartzea
Ekimena zabaltzen eta jendea sentsibilizatzen laguntzea

-

Hobetuz (Eduardo Campo)
Laguntzea eta lankidetzan aritzea
Prestakuntza duala sustatu eta garatzeko oinarriak lantzea
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-

EHU (Miren Mateo, Arabako Campuseko gerenteordea eta
Javier Garaizar, Arabako Campuseko errektoreordea )
Hasierako txostena egitea Campus
teknologikoan parte hartzea
Ekintzetan parte hartzea Plangintza
Giza baliabideak eta baliabide materialak

-

Har-Eman
Zientzia eta teknologiaren arloan behar izango diren ahalmenei eta
profesionalei buruz orientatzeko gidak
Enpresak animatzea parte har dezaten langile berriak erakartzeko orientazioa
ematean eta ekintzetan
Abantailak eta ekarpenak gizarteratzea

-

Garapenerako zuzendaritza. EHU, Arabako Campusa, Arantza Beitia
Baliabide materialak eta giza baliabideak jartzea zientzia eta teknika arloko
orientazioa eta prestakuntza emateko ekintzak garatze aldera (campus
teknologikoa, lantegiak eta jardunaldiak)

-

Deustuko Unibertsitatea
Prestakuntza dualari loturiko ekimen guztietan lankidetzan aritzea

-

Merkataritzako Agenteen Elkargo Ofiziala
Gazte Enplegu Plana eta diru-laguntzak Lanbidea
ezagutzeko bideak

-

Administrazio gisa, abiatuko diren ekimen guztiak bultzatu eta horiei
laguntzea eta diru ekarpenak egitea
Prestakuntza duala. Lege esparrua aldatzea.

Garatu beharreko ekintza orokorrak
-

Talde eragilea sortzea
Premiak aztertzea eta proposatutako eragileekin bilera egitea
Proiektu babestuak ETEetan LHko prestakuntza duala
LH/DBH/LEHEN HEZKUNTZA-ENPRESA: Hitzarmenak Administrazioa
Unibertsitatea/LH.
Emakunde: 10 eta 12 urte bitarteko neskek parte hartzeko lantegiak, teknologia eta
zientziarekiko zaletasuna sustatzeko
Mistoak
Teknologia arloko etengabeko prestakuntzaren eskaintza iraunkorra diseinatzea
LH duala. Eragileekin aritzeko lantalde iraunkorra
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-

Familiei zuzendutako ate irekiko jardunaldia industria eta teknologiako enpresetan
Campus teknologikoa LH-Unibertsitatea. Berariazko bat emakumeentzat?
Industria arloko orientabideen gida familientzat. (Orientatzaileak, kolektiboak…)
Ekintzak: praktikak enpresetan; lehen zikloetako ikasleei zuzendutako lantegiak
Familietan, ikastetxeetan eta, oro har, gizartean, teknika, zientzia eta
teknologiarekiko zaletasuna bultzatzea eta eskatzen diren gizarte balioak eta
profesionaltasuna sustatzea
Campus teknologikoa gazteentzat
2. lan saioa orientatzaileekin
Jarduera praktikoen jardunaldia (Batxilergoa)
"Emakumeak eta teknologia" jardunaldiak
Ingeniaritza duala
Salmenta agiria
Industria enpresetan bisitak egiteko programa ikasle-irakasleentzat, aldez aurreko,
bitartean eta osteko jarraipenarekin, heziketa programaren arabera
Enpresa sarean, ahalik eta zati handienean, prestakuntza dualaren “x”eko
gehikuntza, bai Lanbide Heziketan, bai unibertsitate mailan
LH eta unibertsitate mailan prestakuntza dualeko baliabide zentroa (eskaintzak eta
eskariak lotzea ikasleek enpresetan prestakuntza duala jasotzeko)

Hasierako baliabideak / etorkizunean lortzekoak
-

Ekintzak hautatu ondoren aurrekontua egitea
Koordinatzailea(k), dinamizatzailea(k)
Lidergo argia
Lan mahaian parte hartzen dutenen posta elektronikoko helbideak
Lan plangintza, ekintzak eta xedeak zehazten dituena

Lehenengo urratsak
-

Datorren udarako campus teknologikoa diseinatzea
Plana egitea / lan ekintzak proposatzea
Ingeniaritza/LH duala:
Teknologia hezkuntza sendotzea.
Egiten ari denari buruzko informazioa. Gizarteari ezagutaraztea.
Zientzia Astea. Zabalkuntza

8

agora.araba.eus
9

Sarrera
2016ko urtarrilean jakitera eman zen AGORA ekimena, Arabako gizartearen parte
hartzeari esker aurrera egiten ari dena. Ekimen hori bat dator Arabako Diputatu Nagusiak
azaldutako konpromisoarekin; hain zuzen ere, konpromisoa hauxe da: Arabako ekonomia,
gizartea eta kultura biziberritze aldera, hainbat eragile, erakunde eta instituzioren arteko
elkarrizketarako gunea sortzeari bidea ematea.
Piztutako interesak, parte hartzaileen kopuru handiak eta aniztasunak, baita
proposamenek pixkanaka-pixkanaka aurrera egiteak ere erakusten dute partaidetza
prozesuak aberastuz doazela. Era berean, prozesuok gero eta aniztasun gehiago batzen
dute, lankidetzari bidea emanez eta, batez ere, ekintzaren erdian pertsonak jarriz.
Gaur arte, AGORA ekimenaren hiru fase burutu dira, hiru lan saioren bitartez jendaurrean
jarri direnak.
Lehen topaketa 2016ko urtarrilaren 21ean egin zen. Bertan, Arabako 300tik gora pertsona
eta erakunde ados jarri ziren, lehenengo ideia jasa egiteko. Ondorioz, bost lan esparru
sortu ziren.
Emaitzak egiaztatu eta aztertu ondoren, apirilean eta maiatzean bigarren faseari ekin
zitzaion eta bost esparru horiek 13 paneletan jorratu ziren.
Egindako ekarpenak jaso eta gero, ekainaren 28an burututako hirugarren fasean zazpi lan mahai
antolatu ziren, AGORA prozesutik sortzekoak ziren lankidetzarako ekimenak zehazteko.
Hain zuzen ere, honako proposamen hauek jorratu ziren hirugarren fasean:
§
§
§
§
§
§
§

Natura 2000 Sareko guneak Araban
Gatz Harana – Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuak
Araba Osasuntsua sarea
Industria 4.0
Enpresen arteko coaching/mentoring programa
Hezkuntza teknologikoaren eskaintza indartzea eta prestakuntza duala
Arabako Gizarte Berrikuntzarako foroa.

Zazpi ekimenak ahalik eta gehien zehazteko helburuz antolatutako hirugarren topaketa
horretan erabilitako metodologiak honako kontu hauek jarri zituen eztabaidagai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ekimen hau, zertarako?
Parte hartzaileak / pertsonak – erakunde
bultzatzaileak (kide iraunkorrak
// egoeraren araberakoak)
Nor falta da? Nor gonbidatu? (kide iraunkorrak // egoeraren araberakoak)
Ekimenean parte hartzen duten erakundeek/pertsonek hartutako konpromisoak.
Garatu beharreko ekintza orokorrak
Hasierako baliabideak // etorkizunean lortzekoak
Lehenengo urratsak

Galdera horiei emandako erantzunak, hostoek lore bat osatzen duten bezalaxe,
prozesuaren helburu nagusia –arabar guztiak beren lurraldean polinizatzaileak izatea–
adierazteko erabili dira.
Jarraian, ekimenari dagokionez, orain arte burutu diren faseen emaitzak –ideia eta ondorio
nagusiak– jaso dira.
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Coaching/co-mentoring programa
Deskribapen laburra
Ekimen honek ondorengo ideia dauka oinarri: enpresek (direla berriki sortutakoak edo ez)
proposatu dituzten erronkei aurre egiteko zailtasun gehienek ez dute horrenbeste
zerikusirik baliabideekin, eman beharreko urrats nagusiak zeintzuk diren jakitearekin
baizik.
Hasteko, emozio pertsonalak eta taldekoak kudeatzen jakin behar da, eta horretarako,
erabilgarriak izaten dira norberaren barne prozesuak (coaching), edo bestela, antzeko
prozesuak bizi izan dituzten pertsona edo erakunde batzuekin harremanetan egotea eta
horien esperientziaz eta ezagutzaz baliatzea, pertsonei eta erakundeei laguntzeko
(mentoring, co-mentoring edo cross mentoring delakoren bidez).
Filosofia oso bat osatzen duen eta funtsean pertsona edo erakunde batek (MENTOREA)
beste bati arlo edo gai jakin bateko ezagutzak eta esperientziak ematean datzan teknika
konplexua da mentoring deiturikoa.
Banakako coaching-ak egiaztatu du pertsonen banakako garapenean potentzial handia
duela, bai esparru pertsonalean, bai profesionalean. Taldeen coaching-ak taldea izaki
bakartzat jotzen du (izaki bizia eta dinamikoa), aniztasunez beterikoa baina nortasun
propioa duena.
Mentoring delakoaz gain, ekimen honetan, cross mentoring bidez jorratzeko aukera dago,
enpresen arteko harreman gurutzatua eta aktiboa azpimarratzen delako; izan ere,
enpresako arduradunen kezkak lotzen dituzten interkonexioen sarea agerian uzten da,
guztien ezagutza, esperientzia eta harremanen balioa azpimarratuz, eta gainera, iniziatibak
elkarlanean bultzatzeko aukera ematen duen testuingurua sortuz.

II. fasea: Panelaren ondorioak
Lehen urratsen artean, kontzeptu horiek sozializatzeko beharra gailendu zen, (pertsonen
eta esperientzien) gaitasunen inbentario bat eginez, eta programa honetan seniorrak eta
enpresa handiak edukitzeko garrantziari heldu zitzaion berriro. Puntu honetan, enpresa
eragileen eta enpresa txiki eta ertainen arteko interrelaziorako espazioak eta sinergiak
faboratzeko modua bilatzeko eta baterako xedeak definitzeko beharra gailendu zen.
Programa honek bi alderdi izan litzake: bat enpresa berrientzat eta beste bat dagoeneko
abian dauden enpresentzat. Mentoring horren garrantzia azpimarratu zen, ez bakarrik
enpresa ekintzailetzari edo garapenari laguntzean, baita enpresen ixtean eta transmisioan
ere.
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III. fasea: Panelaren ondorioak

Ekimen hau, zertarako?
Enpresei eta enpresariei bidea errazteko
-

Coaching, irteera bideratzeko, egitasmo berriei bidea egiteko; enpresa

-

Pertsona eta profesional bezala garatzen laguntzea

-

Mentoring: gidatzeko, lasaitasuna emateko, ideia berriak sustatzeko

-

Dagoena
ezagutzea,
ekintzailetza
ezagutzak trukatzeko
aukera ematea

-

Ekintzaileak babestea. Enpresa handiak eta ETEak, edota eremu batzuetan
esperientzia duten enpresak lotzeko.

-

Orientabideak emateko, bidea errazteko, harremanetan jartzeko, partekatzeko

-

Enpresei eta enpresariei egunerokotasuna alde batera uzten eta hausnarketa
egiten laguntzeko.

-

Enpresentzat, eguneroko jardueran. Bakarrik ez egoteko, esperientziak eta sareak
partekatzeko (cross mentoring)

sustatzea,

Lankidetzan aritzea eta sinergiak aurkitzea errazteko: “Gauzak elkarrekin egitea”
-

Enpresa desberdinen arteko
kooperazioa
eta
enpresari edo enpresa berriei laguntzeko

errazteko

-

Eragile, enpresa, etab. artean sinergiak bilatzeko

-

Lan sareak sortzeko eta elkarren artean ezagutza partekatzeko
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Lehiakortasuna, eta hortaz, enplegua hobetzeko:
-

Gazteentzako lanpostuak sortzeko, lanbidea eta etorkizuna sortzeko

-

Batzuen esperientzia zabaltzeko, eta horrela, beste askok merkatuan inbertitzea
ahalbidetzeko

-

Langabezia murrizteko

-

Arabako enpresa sarea areagotzeko

-

Berrikuntza

Parte hartzaileak, pertsonak, erakunde
iraunkorrak, egoeraren araberakoak)

bultzatzaileak

(kide

MODUA: Elkarrekiko konfiantza sortuko duten lantaldeak eratzeak izan behar du oinarri:
horretarako, benetako premiak ezagutu behar dira (enpresen beharrak, enpresarienak,
ekintzaileenak, etab.); era berean, beharrezkoa da "EMAN HARTZEKO" jarrera.
EDUKIA: Parte hartzaile batzuek ekimenean
ezagutza/esperientziak azaltzen dituzte:

ekarpena

egiteko

balioko

duten

-

Enpresa proiektuak benetan abian jarri izanaren esperientzia. Teknologia arloko
proiektuetan lankidetzan aritzea Lan egitea

-

Ekarpen asko egitea. Negozio plan bideragarria nola sortu, nola ireki enpresa
atzerrian (Marokon)

-

Lanbide elkargoak (ekonomistak, abokatuak, ingeniariak…)

-

Lege aholkularitzaren zerbitzua ematea. Erakundeekiko harremana erraztea

-

Norberaren prestakuntza, finantza entitatea eta arrisku nagusiak. Eskarmentua
duen aurretik erretiratu baten laguntza edo mentoring pertsonala

-

Enpresako sail guztiak: Finantza kudeatzaileak. Kontabilitate azterketa, marketina,
enpresa zuzenbidea, giza baliabideak, etab.

-

Sareak/Esperientziak bider 7 (ETEak eta Mikro-ETEak kudeatzeko esperientziak).

Beharrezkoa da parte hartzaile guztien profila sakonki ezagutzea, bakoitzak zer ekarpen
egin dezakeen jakiteko. Aldi berean, taldean enpresa gutxi eta mota anitzekoak daude:
ezinbestekoa da enpresa eta enpresari gehiago erakartzea.

ANTOLABIDEA: Antolatzeko modu desberdinak aztertzen ari dira (oro har, gaien, rolen,
bilerak egiteko / komunikaziorako metodologiaren... arabera, taldeak eratzen dira).
-

-

Taldeak (naturalak) gaika (kokapena, edukia, sektorea…).
Gure artean. Konfiantza sortzea. Dagoena ezagutzea. Arrakasta esperientziak.
Gauzak elkarrekin egitea, eman hartzeko.
Coworking.
elkarteak
erakundeak-boluntarioak
enpresak (konpromisoa, konfiantza…)

gizabanakoak-
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-

Bi talde eratzea edo bi rol ezartzea:
Esperientzia duten pertsonak, sektorea ezagutu gabe besteei laguntzeko
edo haiek gidatzeko prest daudenak (telefonoz, aurrez aurre, blog bidez…)
Jardueran hasi duten pertsonak. Sektore anitzeko erakunde baten edo
sektore horrekin loturiko elkarte baten babesarekin; izan ere, erakundeak
edo elkarteak babesa ematen die eta laguntzen du sektorean sartzen

-

Hainbat arlotako esperientzia duten profesionalak, gai zehatz batzuetan laguntza
eman eta esperientzia edo expertise parteka dezaketenak.

-

Ekintzailetza prozesuan zehar ekintzaileei laguntzea (garapen eragileak, kuadrillak)

-

Beharrak, prestakuntza, esperientzia gurutzatzea, teknologia, laguntza…

-

Berariazko saileko beste esperientzia batzuk partekatzea

-

Kultur entitateak erakarri eta lotzea, eta euren bitartez aukerak zabaltzea

-

Boluntarioak txandakatuko dituzte laguntza eskaintzen duten sailak: zergaekonomia, finantzak, giza baliabideak, ekintzaileak, marketina…

-

Lanbide elkargoak (ekonomistak, abokatuak, ingeniariak…)

Nor falta da? Nor gonbidatu?
-

Alde batetik, dagoeneko existitzen diren jardun publikoko eta pribatukoko profilak
ezagutarazteko eta harremanetan jartzeko aukera antzematen da; esperientzien
trukea aberasteko aukera ere bada, beste arlo batzuetako elkarte edo kooperazio
talde batzuek parte hartzen dutenean.

-

Halaber, AGORAren saioan egon ezin izan duten pertsonak daude, hurrengo
urratsak ezagutu/horietan parte hartzeko interesa adierazi dutenak.

-

Bestalde, enpresen/enpresarien lotune edo lantaldeak hasteko aukera ikusten da,
euren esperientziak eta ezagutza partekatzeko, eta hortik, agian, lankidetza
ekimenak sortzen hasteko.

Ekimenean parte hartzen duten erakundeek/pertsonek hartutako
konpromisoak
Parte hartzaile askok ideiak emateko konpromisoa adierazi dute, lan ardatz desberdinei
dagokienez.
Halaber, horietako hainbat prest daude esperientzia partekatzeko, eta geroko lan saioetan
sakonago azalduko dutela diote.
Antolatzeko metodoei buruzko esperientziak partekatzea proposatzen dute:
antolamenduaren lehen urratsak hasi eta taldean jakinaraztea, hain zuzen.
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Goiain industrialdeko hainbat enpresako ordezkarien arabera, kokapen bereko enpresen
artean foro bat sortu behar da; izan ere, lehen gunea izan liteke enpresa esperientziak
gurutzatzeko (enpresen sarea, cross mentoring), eta ondoren, Arabako beste industria
gune batzuetan errepikatuko litzateke.

Garatu beharreko ekintza orokorrak
LAN ARDATZAK: Hasteko, zenbait lan ardatz zehazten dira:
-

Lan egitura “zentral” bat ezarri behar dela ikusten da; egitura horren ikuspegia
ekimenaren
AUTOMANTENTZEA
da
(dinamizatzea,
koordinatzea,
metodologia/antolaketa diseinatzea, komunikatzea…): ildo honetatik, zenbait parte
hartzailek aipatzen dituzte aplika daitezkeen praktika onak, networking bidez edo
elkarlanean ari diren taldeak kudeatzeko. Praktika on horiek bilatu eta antolatu
beharra ikusten da.

-

1. ARDATZA (bertikala): ESKAINTZA PUBLIKOA / ELKARTEAK, ETAB.ßà ETA
ENPRESA HURBILTZEA
Araban aurretik egon diren zerbitzuak eta ekimenak aipatu dira, taldearen
helburuetako batzuk lortzeko lagungarriak izan daitezkeenak. Lan ardatz / lantalde
bat irekitzeko aukera aztertzen da, zerbitzu edo laguntza eskaintza mota horiei
buruzko informazioa bildu eta antolatzeko, eta horrela, enpresei, enpresariei eta
ekintzaileei errazago helarazteko.

Erakundeen babesaren eskaintza

Enpresak

Dinamizatzea,
koordinatzea,
komunikatze
a

Enpresak

Enpresak, ekintzaileak

-

2. ARDATZA (horizontala): ENPRESEN ARTEKO TALDE PILOTUAK: laguntzaren
hartzaileak izango diren enpresen (gehienak ETEak dira) eguneroko jardueraren
berezitasunez eta kezkez hitz egin ondoren, cross mentoring-eko talde pilotu bat
(edo batzuk) sortzea proposatu da; naturaltasun, hurbiltasun eta bizkortasuna
oinarri izango duten talde horietan enpresariek berariazko premiak edota
esperientziak bateratuko dituzte, honako helburu hauek lortzeko:
7

R
R

Enpresen artean ezagutza trukatzeko formatu eraginkorrak identifikatzea
Elkarlanean jorratu daitezkeen ekimen motak identifikatzea

Hasierako baliabideak / etorkizunean lortzekoak
-

Esperientzia/ezagutza askotarikoak txertatzea lortzea (pertsona batenak zein
ordezkatzen duen erakunde osoarenak kontuan hartuz)

-

Funtzionatzeko muga nagusia (DENBORA) denez, bilera laburrak egitea
proposatzen da (adib. gehienez ere 2 ordu), eta aurrez aurreko bilerak osatzeko
beste komunikabide bat erabiltzea, hala nola linean dauden baliabideak.

-

Elkarlanean egin daitezkeen ekimenei dagokienez, adibidez, teknologia arloan,
probak eta saiakerak egiteko esparruak beharrezkoak izan daitezke,
hiria/laborategia, etab.

Lehenengo urratsak
Uztailean, ardatz bakoitza gidatuko duten taldeak eratzeko harremanak sortzea
aurreikusten da, baita beste enpresa batzuk gonbidatzea ere, ekimenean parte har
dezaten.
Helburua uztailean ekintza bat (bilera edota harremanetan jartzea) burutzea izango da; lan
ardatz bakoitzean, xehetasunak emango dira eta egin daitezkeen hurrengo urratsak
argituko dira.
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Sarrera
2016ko urtarrilean jakitera eman zen AGORA ekimena, Arabako gizartearen parte hartzeari
esker aurrera egiten ari dena. Ekimen hori bat dator Arabako Diputatu Nagusiak
azaldutako konpromisoarekin; hain zuzen ere, konpromisoa hauxe da: Arabako ekonomia,
gizartea eta kultura biziberritze aldera, hainbat eragile, erakunde eta instituzioren arteko
elkarrizketarako gunea sortzeari bidea ematea.
Piztutako interesak, parte hartzaileen kopuru handiak eta aniztasunak, baita proposamenek
pixkanaka-pixkanaka aurrera egiteak ere erakusten dute partaidetza prozesuak aberastuz
doazela. Era berean, prozesuok gero eta aniztasun gehiago batzen dute, lankidetzari bidea
emanez eta, batez ere, ekintzaren erdian pertsonak jarriz.
Gaur arte, AGORA ekimenaren hiru fase burutu dira, hiru lan saioren bitartez jendaurrean jarri
direnak.
Lehen topaketa 2016ko urtarrilaren 21ean egin zen. Bertan, Arabako 300tik gora pertsona eta
erakunde ados jarri ziren, lehenengo ideia jasa egiteko. Ondorioz, bost lan esparru sortu
ziren.
Emaitzak egiaztatu eta aztertu ondoren, apirilean eta maiatzean bigarren faseari ekin zitzaion
eta bost esparru horiek 13 paneletan jorratu ziren.
Egindako ekarpenak jaso eta gero, ekainaren 28an burututako hirugarren fasean zazpi lan mahai
antolatu ziren, AGORA prozesutik sortzekoak ziren lankidetzarako ekimenak zehazteko.
Hain zuzen ere, honako proposamen hauek jorratu ziren hirugarren fasean:
§
§
§
§
§
§
§

Natura 2000 Sareko guneak Araban
Gatz Harana – Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuak
Araba Osasuntsua sarea
Industria 4.0
Enpresen arteko coaching/mentoring programa
Hezkuntza teknologikoaren eskaintza indartzea eta prestakuntza duala
Arabako Gizarte Berrikuntzarako foroa.

Zazpi ekimenak ahalik eta gehien zehazteko helburuz antolatutako hirugarren topaketa
horretan erabilitako metodologiak honako kontu hauek jarri zituen eztabaidagai:
1. Ekimen hau, zertarako?
2. Parte hartzaileak / pertsonak – erakunde
bultzatzaileak (kide iraunkorrak
// egoeraren araberakoak)
3. Nor falta da? Nor gonbidatu? (kide iraunkorrak // egoeraren araberakoak)
4. Ekimenean parte hartzen duten erakundeek/pertsonek hartutako konpromisoak.
5. Garatu beharreko ekintza orokorrak
6. Hasierako baliabideak // etorkizunean lortzekoak
7. Lehenengo urratsak
Galdera horiei emandako erantzunak, hostoek lore bat osatzen duten bezalaxe, prozesuaren
helburu nagusia –arabar guztiak beren lurraldean polinizatzaileak izatea– adierazteko
erabili dira.
Jarraian, ekimenari dagokionez, orain arte burutu diren faseen emaitzak –ideia eta ondorio
nagusiak– jaso dira.
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Araba Osasuntsua sarea
Deskribapen laburra
Hasieran, sare batzuk ezartzeko aukera aztertzea proposatu da, baita lurralde osoan,
osasuna, kirola, kirol osasuna, turismoa, gastronomia eta ingurumena lotuko dituzten
askotariko ekimenak bultzatzea ere. Hain zuzen ere, eta iraunkortasunaren arloan Arabak
erabili behar dituen praktika onak aldarrikatuz, ekimen horrek sinergiak ezartzea du
helburu.
Araban, diziplina desberdinetan, ditugun kirol proba ugariak eta profesionalak oinarri hartzea
kultura, gastronomia eta kongresu turismoarekin “sinergiak” bilatzeko.
Lotura estu-estua antzematen da ekimen horren eta Arabako Natura 2000 Sareko esparruen
artean.

II. fasea: Panelaren ondorioak
Parte hartzaileek nabarmendu zuten dagoeneko daukagun horren potentziala azpimarratu
behar zela, gauza berriak egin baino.
Gure lurraldera kirol turismoa erakartzeak ekar ditzakeen aukerak azpimarratu ziren. Adibidez,
barne hondartzekin loturiko turismoa sustatzea aipatu zen, gure urtegiei hiru bandera
urdinak eman direla aprobetxaturik.
Aipatutako premien artean, landa inguruneko zerbitzuak eta azpiegiturak hobetzeaz, Arabako
gastronomia produktuak sustatzeaz eta Natura 2000 Sareak hau eta beste proiektu batzuk
bultzatzeko balio izateaz hitz egin zen. Proposatutako ekintzen artean kirolarekin zerikusia
duen guztia esploratzea, gailendu da, turismoa erakartzeko oso elementu interesgarri gisa,
gure lurraldean dagoeneko baditugun kirol probetan pentsatuz edo desberdinduko
gaituzten eta aitzindari bihurtuko gaituzten beste ekintza batzuetan pentsatuz. Era berean,
kanpoan Arabaren sustapena hobetzeko beharra azpimarratu zen, Vasco-Navarro bide
berdeak, BTT egiteko ibilbideak, igerilekuak, frontoiak, barneko hondartzak bezalako
elementuen eta beste ekipamendu batzuen balioa nabarmenduz.
Proposamenen artean, landa inguruneko jarduera eta zerbitzu guztiak bilduko dituen webgune
bat sortzea nabarmendu behar da, bereziki, osasunaren/kirolaren/gastronomiaren eta
turismoaren arteko harremanak aintzat hartuz.
Haurrek eta gazteek Araba eta Arabako produktuak ezagut ditzaten daukan garrantzia
nabarmendu da, baita azoken, lehiaketen, erakusketen, etab. bidez herriak Gasteizera
hurbiltzeko eta Gasteiz herritara hurbiltzeko aukera ere.
Proposatutako eragileen kopurua oso handia da: kuadrillak, landa elkarteen sarea, Arabako
Errioxako Upategien Elkartea, landa eragileak, turismo eragileak, ostalaritzako sektorea,
kirolaren, kulturaren eta aisiaren sektorea, etab.
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III. FASEA: Panelaren ondorioak

Ekimen hau, zertarako?
- Araba osasun eta kirol arlotan erreferente bihurtzeko, horien balioa nabarmenduz

-

eta sustatuz, lurraldean zein lurraldetik kanpo; bereziki, azpimarratuko dira kirol,
osasun, ingurumen, gastronomia, tokiko ekoizpen eta abarrekin loturiko praktika
onak.
Araba aisialdiko aktibitateak, turismoa eta entretenimendu osasungarria egiteko
aproposa den lurraldea izateko.
Arabako biztanleen osasuna eta egoera fisikoa hobetzeko, ohitura osasungarriak
ezagutuz: kirola, elikadura, dauden baliabideak erabiliz eta eragileen arteko sareak
eta lankidetza sustatuz.
Lurraldeko guneen arteko aldeak eta desorekak berdintzeko.
Elikadura osasungarrian eta jarduera fisikoa erregulartasunez egitean oinarritutako
politikak –osasun arazoak prebenitzeko– bultzatzeko.
Araba osasun/kirol/natura/gastronomia multzoaren erdian sartuko duen produktu
turistikoa sortzeko
Ekintzak koordinatzeko eta baliabideak optimizatzeko, kirol, osasun, ingurumen eta
gastronomia arloetan abian dauden ekimenei lotuz.
Arlo horiekin lotura duten eragileak bat jartzeko, lurraldean koordinaturik egon gabe
jarduten dutelako.
Ohitura osasungarriak sustatzeko eta arabarren bizi kalitatea hobetzeari laguntzeko.
Ingurumen, kultura eta ekonomia arloko balioak osasun balioekin uztartzeko.
Dauden azpiegiturak, elkarteak, ekipamenduak, etab. erabiltzeko.
Eskualdeko jarduera osasungarriak koordinatu eta aprobetxatzeko, elkarren artean
lotzeko eta zabalkundea errazteko aukera emanez.
Gasteiz Green Capital izatea aprobetxatzeko, kontzeptu hori eta Healthy Capital
ideia sustatze aldera
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Parte hartzaileak / pertsonak – erakunde bultzatzaileak (kide
iraunkorrak / egoeraren araberakoak)
Ildo honetatik, lantaldeak ekimenean hala edo hala parte hartu behar duten eragile guztiak
identifikatu zituen.

- Ikastetxeak,

SHEE, komunikabideak, turismo bulegoak, kirol elkarteak,
nekazaritzako sektorea, Abastos fundazioa (ekintza zehatzak), sektore pribatua
(kirola, osasuna, ostalaritza), Slow Food (azokak), osasun zentroak, Farmazia eta
Elikagaien Zientziak, Ostalaritza Eskola, Arabako Foru Aldundia (laguntzea eta
izapideak erraztea), eliteko kirolariak

Ekimenean parte hartzen duten erakundeek/pertsonek hartutako
konpromisoak
- Ekimena zehaztuz joan ahala, hedatzea/sustatzea
- BTI-k dituen baliabide zientifikoak, hitzaldietan parte hartzeko adituak, etab.
-

lantaldearen esku jartzen ditu.
Pertsona mailan, prozesuan parte hartzen jarraitzea.
Erakundeen izenean parte hartu zuten pertsonek ekimenaren
araberako estrategia ezartzeko konpromisoa hartu zuten.
Arabako lurraldean osasun adierazleak aztertzea.

Garatu beharreko ekintza orokorrak
-

"Araba osasuntsua" marka sortzea
Arabako lurralde osoa Hiri Osasuntsuen Europako Sarean sartzea
Haur elikadura programa bat diseinatzea eta abian jartzea
Etxebizitza osasungarriak (3 etxebizitza berde)

Hasierako baliabideak
- Ekimenari forma eta edukia emateko, erakundeen eta AFAren laguntza eskatzen
-

da.
“Araba osasuntsua” marka erabiliz gero, zerga pizgarriak emateko aukera
aztertu eta eskatzea.

Lehenengo urratsak
- Hiri osasungarria izateko adierazleak eta baldintzak biltzea eta lurralde osora
hedatzea.

- Lurraldearen ingurukoa ekimenari dagokionez, Arabako Foru Aldundiak
zenbaterainoko interesa duen jakitea.

- Bizitza osasuntsuaren adierazleak zeintzuk diren jakitea eta nahi dugun
-

etorkizunera eramatea.
Lan estrategia lantzea
Osasuneko Plan Estrategikoa aztertzea. Eusko Jaurlaritza
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Sarrera
2016ko urtarrilean jakitera eman zen AGORA ekimena, Arabako gizartearen parte
hartzeari esker aurrera egiten ari dena. Ekimen hori bat dator Arabako Diputatu Nagusiak
azaldutako konpromisoarekin; hain zuzen ere, konpromisoa hauxe da: Arabako ekonomia,
gizartea eta kultura biziberritze aldera, hainbat eragile, erakunde eta instituzioren arteko
elkarrizketarako gunea sortzeari bidea ematea.
Piztutako interesak, parte hartzaileen kopuru handiak eta aniztasunak, baita
proposamenek pixkanaka-pixkanaka aurrera egiteak ere erakusten dute partaidetza
prozesuak aberastuz doazela. Era berean, prozesuok gero eta aniztasun gehiago batzen
dute, lankidetzari bidea emanez eta, batez ere, ekintzaren erdian pertsonak jarriz.
Gaur arte, AGORA ekimenaren hiru fase burutu dira, hiru lan saioren bitartez jendaurrean
jarri direnak.
Lehen topaketa 2016ko urtarrilaren 21ean egin zen. Bertan, Arabako 300tik gora pertsona
eta erakunde ados jarri ziren, lehenengo ideia jasa egiteko. Ondorioz, bost lan esparru
sortu ziren.
Emaitzak egiaztatu eta aztertu ondoren, apirilean eta maiatzean bigarren faseari ekin
zitzaion eta bost esparru horiek 13 paneletan jorratu ziren.
Egindako ekarpenak jaso eta gero, ekainaren 28an burututako hirugarren fasean zazpi lan mahai
antolatu ziren, AGORA prozesutik sortzekoak ziren lankidetzarako ekimenak zehazteko.
Hain zuzen ere, honako proposamen hauek jorratu ziren hirugarren fasean:
§
§
§
§
§
§
§

Natura 2000 Sareko guneak Araban
Gatz Harana – Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuak
Araba Osasuntsua sarea
Industria 4.0
Enpresen arteko coaching/mentoring programa
Hezkuntza teknologikoaren eskaintza indartzea eta prestakuntza duala
Arabako Gizarte Berrikuntzarako foroa.

Zazpi ekimenak ahalik eta gehien zehazteko helburuz antolatutako hirugarren topaketa
horretan erabilitako metodologiak honako kontu hauek jarri zituen eztabaidagai:
1. Ekimen hau, zertarako?
2. Parte hartzaileak / pertsonak – erakunde
bultzatzaileak (kide iraunkorrak
// egoeraren araberakoak)
3. Nor falta da? Nor gonbidatu? (kide iraunkorrak // egoeraren araberakoak)
4. Ekimenean parte hartzen duten erakundeek/pertsonek hartutako konpromisoak.
5. Garatu beharreko ekintza orokorrak
6. Hasierako baliabideak // etorkizunean lortzekoak
7. Lehenengo urratsak
Galdera horiei emandako erantzunak, hostoek lore bat osatzen duten bezalaxe,
prozesuaren helburu nagusia –arabar guztiak beren lurraldean polinizatzaileak izatea–
adierazteko erabili dira.
Jarraian, ekimenari dagokionez, orain arte burutu diren faseen emaitzak –ideia eta ondorio
nagusiak– jaso dira.
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Natura 2000 sarea Araban / Berrikuntza landa inguruan

Deskribapen laburra
Natura 2000 sarea natura espazioak konektatzen dituen Europako sare bat da, ez bakarrik
biodibertsitatea bermatzeko, baita zeharkatzen dituen habitatutako zonen ekoizpen
sistemaren mantentzea eta ekonomia garapena bermatzeko ere. Arabako lurraldearen %
27 Natura 2000 sarearen zati da.
Gure lurraldearen erronka nagusienetako bat landa herri txikiak despopulatzeko eta
ekonomia jarduera eta zerbitzuak galtzeko joera aldatzea eta prozesu horiek gelditzea da.
Ekimen horren bidez, Natura 2000 sarearen ondarea merkatu hobiak sortzeko eta
inbertsioa landa ingurura erakartzeko funtsezko pieza izateko aukera emango duen
estrategia bat eratu nahi da.
Hori guztia biodibertsitatea eta natura espazioak babesteko baliabideak egon badaudela
bermatuz.

II. fasea: Panelaren ondorioak
Landa ingurunean biztanleria ezartzeko premian ardaztu zen panela; horretarako, garatu
behar da ekonomia jarduera, lanpostuak sortzea bultzatuko duena eta gure lurraldeko zati
handi bat Natura 2000 sarean sartzeak eskain ditzakeen abantailak baliatuko dituena.
Panelaren garapenean zehar bertakoa izateari lotutako harrotasun eta sentimendu mezuak
jaso ziren; adibidez, "nire herrikoa izateaz harro nago" edo "landa mundua ez da mundu
atzeratua" izan ziren esaldi batzuk.
Lan saioan agerian utzi zen, alde batetik, landa ingurunea hiritik gero eta urrunago egotea.
Bestetik, landa ingurukoen ustez, Natura 2000 sarea hirian landutako proposamen bat da,
eta hori garatzean, ez dira kontuan hartu nekazaritzan, abeltzaintzan eta basogintzan ari
diren gizon eta emakumeak. Esan daiteke orain arte landa inguruneko biztanleetako
batzuek “kanpotik datozen arriskutzat” jotzen zituztela ekimen horiek.
Parte hartzaileek antzeman zuten lehen urratsa landaren eta hiriaren artean ezarritako
"gaizki-ulertu" hori, komunikazio arazoak eta partaidetzarik eta adostasunik eza
konpontzea da.
Antzemandako premien artean espazio horiek zerbitzu eta azpiegitura gehiago eta
hobeagoez (fisikoak eta digitalak) hornitzeko eta ezagutzaren, berrikuntzaren eta
ekintzailetzaren transferentzia eta transmisioa, dauden aktiboak errespetatuz eta
baloratuz, errazteko beharra gailendu zen.
Ekimen honetan, funtsezko eragile hauek nabarmendu ziren: Arabako Kontzejuen
Elkartea, Arabako Landa Garapen Elkarteak, AFA, UAGA, hezkuntza esparrua, Slow
Food, Aclima-Euskadiko Ingurumen Industrien Kluster Elkartea, besteak beste.
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Ekintza zehatz gisa, honako hauek proposatu ziren:
§ Ekimenak aurrera atera ditzaketen liderrak identifikatzea.
§ Diagnostiko zehatza eta AMIA (aukera, mehatxu, indargune eta ahuleziak)
analisia egitea Natura 2000 sareak eragindako zonen arabera.
§ Estatu mailan eta nazioartean antzeko egoerak dituzten eskualdeetan
arrakasta kasuak bilatzea.
Hirietako biztanleen artean landa ingurua ezagutarazteko aukera emango duten
kultura eta/edo hezkuntza ekintzak sustatzea. Komunikatzeko eta parte hartzeko
kanal berriak sortzea
§ Zona jakin baten hautaketa oinarri hartuta, esperientzia pilotu bat garatzea.
Ekimen honetan parte hartu zuten pertsonen artean zenbait parte hartzaile metodologia
laguntza emateko, antzeko esperientzien ezagutza partekatzeko, haurrei landa munduko
balioak eta esperientzia baserrietan jarduerak eginez transmititzeko edo Abastos merkatua
landa/hiri elkarretaratze horiek egiteko leku gisa jartzeko eskaini ziren.

III. FASEA: Panelaren ondorioak

Ekimen hau, zertarako?
- Natura 2000 Sareak debekuak dakartzalako ideia alde batera uzteko, sarearen
hedapen zehatza ezagutaraziz (erronkak eta aukerak).

- Herri eta eskualdeen ekonomia garapena eta biodibertsitatearen eta natura
espazioen babesa sustatzeko.

- Lehen sektorea hobetzen laguntzeko, ingurumen kutsadura murrizteko, landa
jarduera ekonomikoa bultzatzeko, baso guneak babesteko.
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- Biztanleak lurraldean modu orekatuan finkatzeko, beharrezko baliabide eta

-

zerbitzuak emanez eta jarduera berriak burutuz, pertsonei ingurune horietan
bizitzeko eta lan egiteko aukera emate aldera, horrela, landa ingurunetik joatea
saihesteko.
Jarduera ekonomikoen garapenari bidea emateko, tokiko enplegua bultzatzeko eta
gune horietako landa inguruneetan azpiegiturak eta zerbitzuak jartzeko.
Natura inguruneak sustatzeko eta lehiakorragoak izateko, natura oinarri hartuta,
turistak erakartzeko erabiliz,
Ingurune horietan bizi diren pertsonen bizitza hobetzen lagunduko duten baliabideak
erakartzeko.

Parte hartzaileak / pertsonak – erakunde bultzatzaileak (kide
iraunkorrak / egoeraren araberakoak)
- Josean Galera (Arabako Foru Aldundia), Guardiako Adiskide Elkartea (Salvador
Velilla), ARAEX (Javier Ruiz de Galarreta), Tomás Alonso (Europako gaiak); Edurne
Parro (Arabako Merkataritza eta Zerbitzuetako Federazioa), Pablo Durana
(Euskadiko Nekazari-elikagaien Kooperatiben Federazioa), Javier Torre (UAGA),
Roberto Ruiz de Infante (UDAPA S. Coop.), ACLIMA, Korresko Administrazio
Batzarra, basogintza elkarteak, abeltzainak, ekologistak, Azucena Salazar (Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen Saila) (Uraren Euskal Agentzia).

Nor falta da? Nor gonbidatu? (kide iraunkorrak // egoeraren araberakoak)
- Europako landa inguruneen ordezkariak, ingurune natural eredugarri batekin
-

bideragarria den maila altuko garapen soziala duen inguruneetakoak
Finantza entitateak
Erakundeak / enpresa pribatuak (Gizarte Erantzukizun Korporatiboa dutenak)
Ekonomia agentzia publikoak
Emakumeen, gazteen eta enpresen ordezkariak
Landa Garapenerako Elkarteak
AKE (Arabako Kontzeju Elkartea)
Inguruan bizi direnak
Eskualdeko erakundeak
Udalerrien ordezkariak, udalak, Arabako Administrazio Batzarrak eta kuadrillak
Eusko Jaurlaritza eta OSOA-Landa Garapenerako Programa
Ekimen arrakastatsuen protagonistak: landa inguruneko ekintzaileak
Proiektu europarrak garatzean adituak
Erakunde guztien ordezkariak

Ekimenean parte hartzen duten erakundeek/pertsonek hartutako
konpromisoak
- Ondorioak eskualdeetara eta guneko elkarteetara helaraztea; elkartetik bultzatu
eta laguntzen saiatzea

- Dedikazio desinteresatua (mugatua)
- Motibazioa
- Zabalkuntza: ACLIMAko hedabideak
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-

-

Arabako Mendia ezagutzea (aurkezpena)
Ekintza zehatzak garatzen laguntzea Natura Sareko eremuan balioa sortzeko.
Biodibertsitatearen eta iraunkortasunaren "ikusgarritasuna" lortzen saiatzea
“Gezurraren” kontra egitea
Dinamika politikoak aktibatzea, Natura 2000 sarea eta ekonomia garapena
guztiz bateragarriak egiteko
Europatik finantzaketa lortzeko aukerak eta hango praktika onak aztertzea
Natura 2000 Sareko espazioko naturaren eta ondarearen aberastasuna
ezagutaraztea. Toloñoko mendilerroa/Kantabria/Kodes
Ekimenak bultzatzea eta parte hartzea. Funtzionamenduari laguntzea
Ahal denean ekarpenak egitea
Sor daitezkeen ekimenak bultzatu, hedatu eta garatzen saiatzea
Basogintza jardueraren onurak jakinaraztea:
Bertako lehengaiak
Hobekuntzak biodibertsitatean eta ingurumenean
Klima aldaketa kontuan hartzea
Lehen sektoreari laguntzea
Konpromisoa: Hausnarketan parte hartzea landa garapenaren eredu bat
zehazteko

Garatu beharreko ekintza orokorrak
-

Azterlan sakona nolako landa gizartea lortu nahi den jakiteko
Utzitako etxebizitzak berreskuratzea
Biztanle gazteak nola finkatu
Adibide gisa erabil daitekeen proiektu bat eta bera finantzatzeko baliabideak bilatzea/aurkitzea
Landa eta natura inguruneko ahalmenak zehaztea, jarduera berriak garatzeari
begira
Ingurune fisikoaren / azpiegituren mantentze-lanak
Komunikatzeko teknologia berriak erabiltzea
Harreman aktiboa landa eremuko pertsonekin
Ekimenei dagokienez, ikusi zer eta nola antzematen dituzten
Jarduera Plana egitea, finkatutako helburuak lortzeko: ekonomia garapena eta
biodibertsitate bideragarria
Landa ingurunean, gizartearen eta ekonomiaren aldetik erantzuna eragingo duten jarduerak
sortzea
Helburu edo norabide bat zehazteko bilerak
Sentsibilitate guztiak jasotzen saiatzea
Inbertsioak eta azpiegiturak hobetzea: bideak. Errentagarritasuna eta suteak saihestea
Produktuak merkaturatzeko laguntzak
Energiaren inguruko proiektuak bultzatzea (biomasa)
PEFC ziurtagiriak sustatzea
Baso osasuna
Arabako azaleraren % 46 baso lurzorua da, zuhaitzak dituena
Ekintzak:
Azpiegiturak
Gizarte zerbitzuak
Garapenerako
orientazioa
Ekintzailetza bultzatzea
Gizartea animatzea
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-

Gune bakoitzaren inguruko azterketarik dagoen ikustea
Beharrak guneen arabera zehaztea
Estrategia zehaztea: Proiektua (baliabideak/aurrekontua/kronograma)
Gune desberdinetan egindako AMIA azterketa bateratzea
Beste toki batzuetako esperientziak ezagutzea

Hasierako baliabideak /
etorkizunean lortzekoak
- Toki erakundeen konpromisoa
- Giza baliabideak: ekarpenak egiten dituzten pertsonak, batzuk desinteresaturik
(ezagutza, zabalkundea…) eta beste batzuk proiektuan laguntzen (koordinatzea)

- Borondate akordioa, iniziatibak bultzatzea eta finantzaketa publikoa eta pribatua
-

bilatzea jarduera sozialak, ekonomikoak, etab. burutzeko
Lana ordaintzeko finantzazioa (eta agian, bidaiak)
Giza kapitala, pertsona eragileak, ideiak eta motibazioa dituztenak, helburuak ezartzeko
Baliabide teknikoak: azpiegiturak, lan egiteko guneak
Araubide argia eta koordinatua
Proiektu berritzaile bideragarriak definitzea
Basogintza jarduera mugatzen duten arauak berrikustea
Gizartearen babesa
Arriskua onartzea
Ideia
Borondatea-Ilusioa
Beste lurralde batzuetako esperientziak (Europako beste eredu batzuen berri
emango duten pertsonak)
Hasiera: Parte hartzaileen eta erakundearen inplikazioa (es)
Etorkizunari begira: ideia zehatzak, erakundeen laguntza, finantzaketa,
komunikaziorako baliabideak, parte interesatuei ekimenen onurak jakinaraztea
Ekintzaileak

Lehenengo urratsak
- Hurrengo bilerak egiteko egunak jartzea, mahaigainean dagoena aztertu
-

-

ondoren, beste mahaiko ideiak ere batzea. (Iraunaldien plangintza)
Proiektua zehaztea (argitzea): beharrak, helburuak, ekintzak (Jarduera Plana,
estrategia ardatzekin). Lan mahaia parte hartzaile guztiekin. Urratsak:
1. Helburuak zehaztea
2. AMIA analisia zonen arabera
3. Arrakasta esperientziak identifikatzea
4. Arabako gune batean aplikatzeko aukerak aztertzea
5. Proiektu pilotua
6. Emaitzak aztertzea
Lantaldea eratzea – Parte hartzaileak identifikatzea
Parte hartzaileak identifikatzea
Giza taldea eratzea, ekimena garatzeko (gutxi gehiago da)
“Liderra” bilatzea
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- Landa garapenerako elkarteen egitasmoak
- Proposamenak lehenestea
- Proiektu zehatzak aukeratzea. Zehaztu, abian jarri eta
-

finantzabidea aurkitu (baliabideak bilatzea)
Giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea
Aurretiko esperientziak bilatzea
Arabako ahalmenak aztertzea
Garapen ereduak
Eredua zabaltzea (ezagutarazi/parte hartu)
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Sarrera
2016ko urtarrilean jakitera eman zen AGORA ekimena, Arabako gizartearen parte
hartzeari esker aurrera egiten ari dena. Ekimen hori bat dator Arabako Diputatu
Nagusiak azaldutako konpromisoarekin; hain zuzen ere, konpromisoa hauxe da:
Arabako ekonomia, gizartea eta kultura biziberritze aldera, hainbat eragile, erakunde
eta instituzioren arteko elkarrizketarako gunea sortzeari bidea ematea.
Piztutako interesak, parte hartzaileen kopuru handiak eta aniztasunak, baita
proposamenek pixkanaka-pixkanaka aurrera egiteak ere erakusten dute partaidetza
prozesuak aberastuz doazela. Era berean, prozesuok gero eta aniztasun gehiago
batzen dute, lankidetzari bidea emanez eta, batez ere, ekintzaren erdian pertsonak
jarriz.
Gaur arte, AGORA ekimenaren hiru fase burutu dira, hiru lan saioren bitartez
jendaurrean jarri direnak.
Lehen topaketa 2016ko urtarrilaren 21ean egin zen. Bertan, Arabako 300tik gora
pertsona eta erakunde ados jarri ziren, lehenengo ideia jasa egiteko. Ondorioz, bost
lan esparru sortu ziren.
Emaitzak egiaztatu eta aztertu ondoren, apirilean eta maiatzean bigarren faseari ekin
zitzaion eta bost esparru horiek 13 paneletan jorratu ziren.
Egindako ekarpenak jaso eta gero, ekainaren 28an burututako hirugarren fasean zazpi lan mahai
antolatu ziren, AGORA prozesutik sortzekoak ziren lankidetzarako ekimenak zehazteko.
Hain zuzen ere, honako proposamen hauek jorratu ziren hirugarren fasean:
§
§
§
§
§
§
§

Natura 2000 Sareko guneak Araban
Gatz Harana – Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuak
Araba Osasuntsua sarea
Industria 4.0
Enpresen arteko coaching/mentoring programa
Hezkuntza teknologikoaren eskaintza indartzea eta prestakuntza duala
Arabako Gizarte Berrikuntzarako foroa.

Zazpi ekimenak ahalik eta gehien zehazteko helburuz antolatutako hirugarren topaketa
horretan erabilitako metodologiak honako kontu hauek jarri zituen eztabaidagai:
1. Ekimen hau, zertarako?
2. Parte hartzaileak / pertsonak – erakunde
bultzatzaileak (kide iraunkorrak
// egoeraren araberakoak)
3. Nor falta da? Nor gonbidatu? (kide iraunkorrak // egoeraren araberakoak)
4. Ekimenean parte hartzen duten erakundeek/pertsonek hartutako konpromisoak.
5. Garatu beharreko ekintza orokorrak
6. Hasierako baliabideak // etorkizunean lortzekoak
7. Lehenengo urratsak
Galdera horiei emandako erantzunak, hostoek lore bat osatzen duten bezalaxe,
prozesuaren helburu nagusia –arabar guztiak beren lurraldean polinizatzaileak
izatea– adierazteko erabili dira.
Jarraian, ekimenari dagokionez, orain arte burutu diren faseen emaitzak –ideia eta
ondorio nagusiak– jaso dira.
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Gatz Harana-Munduko Nekazaritza Ondarearen
Sistema Asmotsua
Deskribapen laburra
FAO-Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundearen hitzetan, Munduko
Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuaren ekimena honela definitu da:
(…) Familiako nekazaritza eta tradiziozko nekazaritza sistemak mehatxatzen dituzten
munduko joerei erantzunez, garapen iraunkorrari buruzko munduko goi bileran
(WSSD, Johannesburg, Hegoafrika), Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen
Erakundeak (FAO) “Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuen"
kontserbazio eta erabilera moldagarriari buruzko mundu ekimen bat aurkeztu zuen.
Ekimen honen xede nagusia da Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuak,
horien paisaiarekin, nekazaritza biodibertsitatearekin eta lotutako ezagutza
sistemekin batera, identifikatzea eta babestea, epe luzean programa bat ezarriz
aipatu sistemak babestu eta munduko, nazioko eta tokiko onurak handitze aldera,
kontserbazio dinamikoaren, erabilera iraunkorraren eta bideragarritasunaren
gehitzearen bidez.
Proiektu honen bidez, Añanako Gatz Harana, munduko nekazaritzako elikagaien
industria zaharrenetako bat (6.500 urte baino gehiago) FAOk Munduko Nekazaritza
Ondarearen Sistema Asmotsutzat jo dezan ahaleginak bideratzen ari dira. Hala, bai
Gatz Haranak, bai Arabak inoiz ez bezalako aintzatespena lortuko lukete eta
Europako lehen Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsua eta
garatutako herrialde batean bigarrena izango litzateke, Japoniaren atzetik. Sari
horrek gure lurraldea ezagutarazteko, bisita kopurua handitzeko eta gatzaren
salmenta hobetzeko balioko luke.

II. fasea: Panelaren ondorioak
Proiektuak helburu argia eta ondo definitua dauka, ekimenaren beraren arrakastaren
eta iraunkortasunaren bermea izan daitekeena.
Arabarrok harro egon behar dugu, milaka urtetatik gaur egun arte Gatz Haranak izan
duen bilakaeragatik eta halako saria merezi duen nekazaritzako sistema baten
adibide da.
Gatz Haraneko ekonomia ez ezik, Arabako haran guztien ekonomia ere suspertuko
duten jarduerak sustatu nahi ditu ekimen honek.
Ildo horretan, Nazio Batuen Batzar Nagusiak Familiako Nekazaritzaren Hamarkadatzat
jotzeko proposamena bildu zen. Adierazpen hori gertaera oso garrantzitsua izango
litzateke gure nekazariek Araban historian zehar egindako ekarpenari balioa
emateko. Pizgarri oso handia izango litzateke landa zonentzat, Gatz Harana barne
hartuta. Eta lurralde kohesio handiagoari, Arabako landa ingurunearen bultzada
garrantzitsuari eta gure herrietako biztanleriak merezi duen aintzatespenari
lagunduko lieke.
Halaber, Gesaltza Añanan, nekazarien lanari esker denboran iraun duten nekazaritzako
sistema asmotsu horien eta familiako nekazaritzaren inguruan nazioarteko bilera bat
egitea proposatu zen.
Lehen urratsen artean proiektua gidatuko duen eta nazioarteko organismoen aurrean
lobby estrategia ezarriko duen talde eragile bat definitzeko beharra gailendu zen.
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Ekintza zehatzak identifikatu ziren, esaterako, espediente ofizial bat prestatzea, FAO
bisitatzea proposamena zabaltzeko, etab.

4

Ekimen hori abian jartzeko, hainbat eragileren artean honako hauek antzeman ziren:
Gatz Harana Fundazioa, Munduko Landa Foroa, Arabako Nekazarien eta
Abeltzainen Elkartea (UAGA), Gatz-egileen Elkartea, Arabako Kontzejuen Elkartea,
Slow Food, Añanako Kuadrilla, Neiker eta Hazi, besteak beste.
Antzemandako premien artean zonan zeuden zerbitzuen erregistro bat, abian zeuden
ekimenenei lotutakoa, egin zedin azpimarratu zen, bikoizketak saihesteko eta horien
arrazoizko erabilera egiteko. Zona zerbitzuz hornitzea premia argia da (esaterako
3G konexioa), baita lurraldeko beste leku batzuetan dauden sinergiak aprobetxatzea
ere (adibidez, Gesaltza Añana turismo eta kultura ibilbide zabalagoan sartzea).
“Eta nik, zer egin dezaket?" galdera ikusita, hainbat pertsona eta erakunde laguntzeko
prest agertu ziren, aholkularitza emanez, gizarte sareen bidez zabaltze orokorra
eginez, Añanako gatzaren berezko balioa ezagutaraziz, teknologia harana
sustatzearen zerbitzura jarriz, nazioarte mailan networkinga erraztuz, Abastos
merkatua elkartzeko eta produktuaren espazio gisa, beste alderdi batzuen artean,
eskainiz.

III. fasea: Panelaren ondorioak
Ekimen hau, zertarako?
Hainbat milurtekotan zehar, nekazariek, artzainek, arrantzaleek eta basoan bizi ziren
komunitateek nekazaritza sistema konplexuak, desberdinak eta tokian tokira
egokituak garatu zituzten.
Sistema horiek batu egin dituzte teknika asmotsuak eta egiaztatutako praktika
egonkorrak, komunitateen elikadura segurtasun maila nahikoa lortzeko eta natura
baliabideak eta biodibertsitatea babesteko.
Egun, nekazaritza ondareko sistemak gutxi gorabehera 5 milioi hektareako azalera
hartzen dute mundu osoan, eta garrantzi handiko konbinazioa ematen diete gizonemakumeei, zerbitzu sozialak, kulturalak, ekologikoak eta ekonomikoak batzen
baitituzte.
Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsu direlako horiek edertasun
estetikoko paisaia zoragarriak baino askoz gehiago dira; izan ere, nekazaritza arloko
biodibertsitateari, ekosistema erresilienteei eta mundu mailako garrantzia duten
kultura ondareari eusten lagundu dute.
Guztiaren gainetik, sistema horiek ondasun eta zerbitzu askotarikoak modu
iraunkorrean ematen dizkigute, besteak beste, elikadura segurtasuna eta baliabide
gutxi duten milioika pertsonei eta nekazari txikiei bizibidea.
Mundu osoan zehar Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuko adibide
asko egoteak agerian uzten du biztanleen asmamena eta zorroztasuna baliabide
mugatuak erabiltzeko orduan, hala nola biodibertsitatea, ekosistemak eta paisaiaren
balio fisikoak, praktika eta teknologiekin batera.
Aspaldiko nekazaritza sistema horiek, kasu batzuetan zientzialarien artean onartzen ez
bada ere, egungo eta etorkizuneko nekazaritza arloko berrikuntza eta teknologiarako
oinarri dira.
Kultura, ekologia eta nekazaritza aniztasuna agerikoa da munduko parte askotan,
sistema horiek ia geratzen diren bakarrak baitira.
Gizadiaren eta naturaren bilakaera ia paraleloa zenez, Munduko Nekazaritza
Ondarearen Sistema Asmotsuak hainbat mende igarota sortu ziren; denbora
horretan zehar, interakzio eta sinergia kultural eta biologikoak gertatzen ziren, eta
hortaz, sistemek landa biztanleek pilatutako esperientziak adierazten dituzte.
Hala ere, Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuen kopurua azkar
murriztuz doa, modernizazioa eta jasangarriak ez diren aldaketa teknologiko eta
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ekonomikoak direla medio.
Badaude zenbait erronka edo alderdi, laborantzako “kulturaren” oinarriak eta horri
loturiko biodibertsitatea arriskuan jartzen dutenak; adibidez, ez dira sustatzen
nekazaritzako praktika dibertsifikatuak eta ekologikoak; ez dago erabilera
integraturik eta gai horiek ez dira kontuan hartzen ikerkuntzan eta garapenean; eta
gainera, landa zerbitzuak ez dira nekazaritza sistema autoktono eta asmotsu
horietaz arduratzen.
Horretaz gain, landa arloko balioak eta ezagutza ahaztu egiten dira, gazteak herritik
joaten direlako; baliabideak gehiegi ustiatzen dira eta produktibitateak behera egiten
du; gainera, espezie exotikoak, etxekotuak, ekartzen dira eta horiek eragiten dute,
alde batetik, lurren higadura genetiko larria, eta bestetik, tokiko ezagutza sistemak
galtzea. Eremu batzuetan, bazterkeria eta pobrezia direla medio, biodibertsitate
basatia hedatu da. Kanpotik datozen lehengaiak merkatuan sartzeak egoera larriak
sortzen ditu askotan, izan ere, tokiko ekoizleek edo Munduko Nekazaritza
Ondarearen Sistema Asmotsuetan lan egiten duten komunitateek munduko beste
toki batzuetako diruz lagundutako nekazaritza intentsiboetatik etortzen diren
produktuekin lehiatu behar izaten dute.
Zein da gure aktiboa?
Nekazaritza sistema konplexua, diferentea, tokira egokituta, hain zuzen, horrelakoa da
SISTEMA HIDRAULIKOA, gatz iturrietatik ur gazia 4 kilometro baino gehiagoko
luzera duten kanaletatik 2.500 baino gehiago larrainetaraino eramateko eta
banatzeko sistema, alegia, non munduko gatzik hoberenetako bat ekoizten baita.
Sistema horri esker, Añanan BIODIBERTSITATE paregabea dago, flora eta fauna
halofiloekin (aipatzekoa da Artemia parthenogenetica, krustazeo endemikoa).

Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundearen (FAO) aintzatespenak honako abantaila hauek ekarriko lituzke:
(1) Europan golardo hori jaso duen lehen lurraldea izatea, eta, beraz, erreferente
bihurtzea, industrializatua eta modernoa den gizartean milaka urteko nekazaritza
kultura bat gordetzea lortu duen toki bezala.
(2) Araba Europan eta

munduko mapan kokatzea.

(3) Añanako Gatz Harana Fundazioaren proiektuak aktibo bat lortuko luke, eta
horrek ahalbidetuko luke bisitari kopura igotzea eta gatza saltzea.
(4) Aurretik aipatutako igoerari esker, tokiko ekonomia garatuko litzateke eta horrek
jarduera ekonomiko areagotzea ekarriko luke, hau da, landa garapena eta
enplegua.
(5) Halaber, Kontserbazio Bereziko Eremua (Arreo-Caicedo de Yusoko lakua eta
Añanako diapiroaren biotopoa) hobeto ezagutzea ekarriko luke.
(6) Familia Nekazaritzako lanaren garrantzia nabarmenduko luke, baita lurralde
bat kudeatzeko sistema iraunkorrari eta kultura oso berezi bati eusteko
konpromisoaren garrantzia ere.
(7) Munduan parekorik ez duen paisaia ezagutaraztea, hain zuzen ere, gatz
arkitektura oso bat, eta banaketa sistema hidraulikoa, balio tekniko eta
historiko izugarria duena.
(8) Harro sentitzeko arrazoia, mundu mailan garrantzi handiko erakunde baten
(FAO), eta beraz, Nazio Batuen Erakundearen aintzatespena jaso duen
komunitatearen kide izateagatik.
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Parte hartzaileak / pertsonak – erakunde bultzatzaileak (kide
iraunkorrak // egoeraren araberakoak)
- Añanako Gatz Harana Fundazioa. Andoni Erkiaga (iraunkorra)
- Munduko Landa Foroa. Laura Lorenzo (iraunkorra)
- Nekazaritza eta landa garapen arloko erakundeak:
HAZI (Eusko Jaurlaritza). Virginia de Andrés eta Juanan Gutierrez
(egoeraren araberakoa) NEIKER (Eusko Jaurlaritza) (egoeraren
araberakoa)
AFAko Nekazaritza Saila. Eduardo Aguinaco (egoeraren
araberakoa), Arabako Batzar Nagusiak. Arantxa Abecia
(egoeraren araberakoa)
- Tokiko komunitatea:
Gatzagen oinordekoen komunitatea Gatzagak, SA (egoeraren
araberakoa), Gesaltza Añanako Udala (egoeraren
araberakoa)
Añanako Kuadrilla. Edu Fernandez de Pinedo (egoeraren
araberakoa) Nekazarien Komunitatea: UAGA (egoeraren
araberakoa)
- Komunitate akademikoa: EHU (egoeraren araberakoa)
- Beste batzuk: UNESCO Etxea (egoeraren araberakoa), Slow Food (egoeraren araberakoa)

Nor falta da? Nor gonbidatu? (kide iraunkorrak // egoeraren araberakoak)
Aurreko ataletik eta lan mahaian egindako gogoetak ikusita, honako eragile hauek falta
direla esan daiteke:
-

NEIKER (Eusko Jaurlaritza) (egoeraren araberakoa)
Gatzagen oinordekoen komunitatea Gatzagak, SA (egoeraren araberakoa)
Gesaltza Añanako Udala (egoeraren araberakoa)
Nekazariak: UAGA (egoeraren araberakoa)
Komunitate akademikoa: EHU (egoeraren araberakoa)
UNESCO Etxea (egoeraren araberakoa), Slow Food (egoeraren araberakoa)
GIZARTE SAREA ETA EKONOMIA SAREA (ekintzaileak…) (egoeraren araberakoa)

Ekimenean
parte
konpromisoak

hartzen

duten

erakundeek/pertsonek

hartutako

AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOAK eta MUNDUKO LANDA FOROAK bere gain hartuko
dute
ekimenaren sustatzaile-eragileen erantzukizuna, eta gainerakoak ekimena garatzeko
behar diren kolaboratzaileak izango dira.
MUNDUKO LANDA FOROA arduratuko litzateke FAOren eta Euskal Nekazaritza
Erakundeen arteko harremanak behar bezala garatzeaz eta Nekazaritza
Ministerioarekiko zubiak ezartzeaz.
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AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOAK konpromisoa hartuko luke ESPEDIENTEA
egiteko, eta deitu diren gainerako agenteek espedientea lantzen lagunduko lukete.
Ulertzen denez, ekimena abian jarritakoan, beharrezko izango litzateke TOKIKO
KOMUNITATEAREN eta GIZARTE ETA EKONOMIA SAREAREN konpromisoa,
nahiz eta eurek egin ditzaketen ekarpenen ildoa zehaztuta ez egon
.

Garatu beharreko ekintza orokorrak
2016ko maiatz-ekaina Gatz Harana Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsu gisa onartzeko plangintza
Sustatzaileen plangintza Añanako Gatz Harana FAO-Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio
Batuen Erakundeak MUNDUKO NEKAZARITZA ONDAREAREN SISTEMA ASMOTSU
gisa onartzeari dagokionez
.

2016ko maiatza – 2017ko urtarrila. Kontsulta informalak
Kontsulta informalak egingo dira MNOSA ekimena abian jarri duten pertsonei (besteak
beste, FAOko Lur eta Uren Dibisioko zuzendaria), Batzorde Zientifiko kideei, FAOko
ofizialei, MNOSA ekimenaren beste sustatzaile batzuei eta MNOSA ekimenaren
nazioarteko elkartu batzuei.

2016ko azaroa – 2017ko apirila. Kontsultak eta elkarrizketak erabakia hartu behar duten agenteekin (kontsula horiek prozesu osoan zehar egingo dira)
Gainera, honako kontsulta hauek egingo dira: MNOSA ekimeneko aholkulari den Batzorde
Zientifikoa, MNOSAko Idazkaritza (FAO), Espainiako ordezkaritza FAOn. Horretaz gain,
MNOSA ekimenarekin elkartu nazioartekoei egingo zaie kontsulta.

2016ko iraila. FAOko Nekazaritza Batzordea (COAG)
FAOko Nekazaritza Batzordeak MNOSA gobernatzeko egitura berria zehaztu eta onetsiko
du. Gainera, prozeduraren arauak onartuko dira, MNOSA ekimena sistematizatu eta
formalizatzeko.

2016ko iraila – 2017ko apirila. Proposamena adieraztea
MNOSA proposamena prestatuko da, eskatutako dokumentazioa atxikita. Proposamenean,
modu holistiko eta dinamikoan deskribatuko da Gatz Harana, MNOSA tokiak
hautatzeko irizpideei jarraiki:
(1) Elikadura eta bizibide baliabideen segurtasuna;
(2) Biodibertsitatea eta ekosistema funtzioa;
(3) Erabilitako ezagutza sistemak eta teknologiak;
(4) Kultura, balio sistemak eta gizarte antolaketa sistemak (nekazaritza);
(5) Kultura, balio sistemak eta gizarte antolaketa sistemak (nekazaritza) eta
paisaia paregabeak eta lur eta uren baliabideak erabiltzearen ezaugarriak.
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2017ko apirila: Gatz Harana MNOSA tokitzat hartzeko eskabidea bidaltzea 2017ko apirila – 2018ko ekaina. MNOSA proposamena berrikustea
eta aldaketak egitea
MNOSA idazkaritzarekin lankidetzan
dokumentazioa entregatzea, etab.

aritzea,

proposamena

aldatzea,

eskatutako

2018ko iraila. Gatz Harana Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsutzat jotzea
Oharra: FAOko Nekazaritza Batzordeak ikusiko du nork onartzen dituen MNOSA tokiak
(2016ko irailaren 25eko bileran) eta aldaketak aurreikusten dira prozeduren araubidean,
arautegian, etab. Baliteke FAOko Nekazaritza Batzordea bera izatea MNOSA tokiak
onartuko dituena. COAGen hurrengo bilera 2018ko irailean egingo da, seguru asko.

Aurreko ekintzak guztiz teknikoak dira eta osatu beharko lirateke Tokiko Komunitateak eta
Gizarte eta Ekonomia Sareak PARTE HARTZERA zuzendutako ekintzekin; izan ere,
euren laguntza ezinbestekoa da prozesuak beharrezko gizarte baimena izateko,
bestela, ezaugarri horiek dituen ekimen batek ezin izango luke komunitate osoaren
onarpenik jaso, eta, ondorioz, ez legoke behar den zeharkako sustapenik.
Parte hartzen duten agenteei huts egiteko arriskua handia dela aipatu behar da (batez ere,
Tokiko Komunitatea eta Gizarte eta Ekonomiaren Sarea), hautagaitzak huts egiten
badu. Hori dela eta, ekimenari loturiko komunikazioa, gizarteari jakinaraztea eta
komunikabideen kudeaketa zuhurtziaz administratu behar da.

Hasierako baliabideak // etorkizunean lortzekoak
Badaude Giza Baliabideak ekimena garatzeko prest, baina bidaiak, materialak eta
administrazioak finantzatzen ez dituen erakundeen lana ordaindu beharko da
(kalkulatu behar da).
Plangintza egin beharko litzateke, hemendik aurrera eman behar diren urrats guztiak
jasotzeko; ildo beretik, kontuan hartzekoa da ekimen hori eredutzat jo daitekeela,
Arabako lurralderako onuragarria den helburu bat lortzeko, agente desberdinen
arteko lankidetzari dagokionez.

Lehenengo urratsak
Lan mahai honen ondorioak garbian jasotzea eta hurrengo bileraren eguna jartzea.
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III. Topaketa
Gasteiz, 2016ko ekainaren 28a

agora.araba.eus

  
2016ko urtarrilean jakitera eman zen AGORA ekimena, Arabako gizartearen
parte hartzeari esker aurrera egiten ari dena. Ekimen hori bat dator Arabako
Diputatu Nagusiak azaldutako konpromisoarekin; hain zuzen ere, konpromisoa
hauxe da: Arabako ekonomia, gizartea eta kultura biziberritze aldera, hainbat
eragile, erakunde eta instituzioren arteko elkarrizketarako gunea sortzeari bidea
ematea.
Piztutako interesak, parte hartzaileen kopuru handiak eta aniztasunak, baita
proposamenek pixkanaka-pixkanaka aurrera egiteak ere erakusten dute
partaidetza prozesuak aberastuz doazela. Era berean, prozesuok gero eta
aniztasun gehiago batzen dute, lankidetzari bidea emanez eta, batez ere,
ekintzaren erdian pertsonak jarriz.
Gaur arte, AGORA ekimenaren hiru fase burutu dira, hiru lan saioren bitartez
jendaurrean jarri direnak.
Lehen topaketa 2016ko urtarrilaren 21ean egin zen. Bertan, Arabako 300tik
gora pertsona eta erakunde ados jarri ziren, lehenengo ideia jasa egiteko.
Ondorioz, bost lan esparru sortu ziren.
Emaitzak egiaztatu eta aztertu ondoren, apirilean eta maiatzean bigarren faseari
ekin zitzaion eta bost esparru horiek 13 paneletan jorratu ziren.
Egindako ekarpenak jaso eta gero, ekainaren 28an burututako hirugarren
fasean zazpi lan mahai antolatu ziren, AGORA prozesutik sortzekoak ziren
lankidetzarako ekimenak zehazteko.
Hain zuzen ere, honako proposamen hauek jorratu ziren hirugarren fasean:
Natura 2000 Sareko guneak Araban
Gatz Harana – Munduko Nekazaritza Ondarearen Sistema Asmotsuak
Araba Osasuntsua sarea
Industria 4.0
Enpresen arteko coaching/mentoring programa
Hezkuntza teknologikoaren eskaintza indartzea eta prestakuntza duala
Arabako Gizarte Berrikuntzarako foroa.
Zazpi ekimenak ahalik eta gehien zehazteko helburuz antolatutako hirugarren
topaketa horretan erabilitako metodologiak honako kontu hauek jarri zituen
eztabaidagai:
Ekimen hau, zertarako?
Parte hartzaileak / pertsonak – erakunde
iraunkorrak // egoeraren araberakoak)

bultzatzaileak

(kide


Nor falta da? Nor gonbidatu? (iraunkorrak//unean unekoak)
Ekimenean parte
konpromisoak.

hartzen

duten

erakundeek/pertsonek

hartutako

Garatu beharreko ekintza orokorrak
Hasierako baliabideak // etorkizunean lortzekoak
Lehenengo urratsak
Galdera horiei emandako erantzunak, hostoek lore bat osatzen duten bezalaxe,
prozesuaren helburu nagusia –arabar guztiak beren lurraldean polinizatzaileak
izatea– adierazteko erabili dira.
Jarraian, ekimenari dagokionez, orain arte burutu diren faseen emaitzak –ideia
eta ondorio nagusiak– jaso dira.

 

  

  





AGORA ekimenaren lehen topaketa egin zenetik, indarrez sortu zen balio jakin
batzuk berreskuratzeko ideia; izan ere, balio horiek arabarren ezaugarriak izan
dira beti eta lurraldea praktika onengatik eta zenbait arlotan ikuspegi aurreratua
izateagatik izan da ezaguna. Gauza guztiak elkarri lotuta daude eta gizarte bat
ez da berritzailea arlo batzuetan bakarrik, eta beste batzuetan batere ez;
horretaz oharturik, berrikuntza (ia guztia bezala) pertsonei, pertsona horiek
partekatzen dituzten balioei, gizarte harremanak ikusteko eta ulertzeko moduari,
azken batean, kulturari dago lotuta.
Gizarte bat transformatzen (hobetzen, aldatzen…) lagundu nahi badugu
(KULTURA ALDAKETA), bere kultura –balioen sistema– landu behar dugu
nahitaez.
Ildo beretik, AGORA topaketen fase bietan, ARABAKO GIZARTE
BERRIKUNTZARAKO FOROA bultzatzeko ideia sortu zen. (Azken topaketan
oraindik ez da erabaki izena aldatu behar den ala ez).
Deskribapen laburra

AGORAri jarraitutasuna emateko, Arabari berrikuntza emango dioten proiektuen
diseinua, ezartzea eta jarraipena barne hartuko dituen elkarretaratze
iraunkorrerako espazio bat sortzea proposatu da (AGORA ekimenaren
esparruan sortu diren proiektuak barne).
Foroa helburu bikoitzarekin sortu da:
1. Araban dagoeneko erabiltzen diren praktika onak eta garatzen ari
diren ekimen berritzaileak jakitera emateko eta ikusarazteko.
2. Araban izan nahi dugun gizarte aurreratua lortze aldera berritzen
jarraitu eta espiritu horri eutsi ahal izateko asmoz, azaleratzen ari den
pentsamenduari loturiko ekimen, esperientzia eta lerro berriak
ezagutarazteko.


Bi helburu horiekin Gizarte Erantzukizuneko kultura bultzatu nahi da, zentzurik
zabalenean. Gizartean agertuz doazen premiei erantzun berritzaileak ematea
sustatuko duen kultura bat, alegia.
Gizarte berrikuntzaren kontzeptuan sakontzen badugu, zalantzarik gabe,
Europako Batzordeak ezarritako Europa 2020 Estrategia da lehen erreferentzia;
horren ildotik 2010ean abiarazitako ekimenik ezagunenak, “Berrikuntzaren
aldeko batasuna” delakoak, “Gizarte berrikuntzaren aldeko apustua” funtsezko
elementu gisa aipatzen du. Ekimenak honela definitzen du gizarte
berrikuntzaren kontzeptua:
“Berrikuntza Soziala merkatuak edo sektore publikoak behar bezala betetzen
ez dituen behar sozialak asetzeko modu berriak aurkitzean… edo jendartearen
erronka nagusiak ebazteko beharrezkoak diren portaera aldaketak egitean
datza…, herritarrak gaituago eginez eta harreman sozial berriak eta lankidetza
eredua berriak sortuz. Beraz, berritzaileak dira berez eta aldi berean gizartea
gai egiten dute berritzeko…”.

INNOVATION UNION (European Commission 2010/10/06)

(AGORAren III. topaketan ez zen lortu kontzeptualizazio horretaz edo besteez
hitz egitea)

II. fasea: Panelaren ondorioak

Foroaren helburua ikuspegi desberdinak eta Arabako gizarte osoa (bazterketarik
gabe) integratzea da. Gizarte berrikuntzaren aurretiko urrats gisa,
desberdintasunak murrizteko beharrari buruz hitz egin zen.

Tradiziozko gobernantzan aldaketak egiteko beharraren ikuspegitik, eman
beharreko lehen urrats gisa harremanetarako eredu berri bat sustatzea eta modu
desberdinean baloratzen ikastea aipatu ziren eta giza eraztun berdeen irudia
agertu zen (Green citizens). Halaber, enpresak aldaketarako motor gisa izan
dezakeen egitekoa nabarmendu zen.
Horretaz gain, akordioan jasotako solidaritatea, eskuzabaltasuna, auzolana,
lankidetza eta justizia berreskuratzeaz hitz egin zen. Eta slow delakoaren,
denbora izatearen, bizitza lasaitasunez disfrutatzearen balioa nabarmendu zen,
denboraren tiranotasunaren aurrean.
Beharren artean honako hauek gailendu ziren: gizarte berrikuntzaren kontzeptua
jorratzea, hezkuntza sistema desberdin baten alde lan egitea, berdintasunik
ezarekin / pobreziarekin amaitzea, gizarte kohesioa eta aurrerapena sustatzea
eta gauzen balio ekonomikoa baino harago doan gizarte BPGd bat definitzea.
Bertaratuak, edukitzearen gainean, izatearen suspertzearen alde agertu ziren,
eskubide gisa, inklusioa sustatzearen alde, gizarte kolektiboen ahalduntzearen
alde eta hurbilekoari balioa ematearen alde.
Halaber, aniztasun handiagoa ere eskatu zen, kultura anitzeko foro bat
defendatuz, honako hauek barne hartzen dituena: emakume gehiago,
boluntarioak, aurretik erretiroa hartu dutenak, beste kolektibo batzuk (kultura,
erlijio, arraza... desberdinetakoak).


Proposatutako ekarpenen artean nabarmentzen dira, alde batetik, proiektuaren
eskura espazio eta metodologia jartzen duten horiek, eta bestetik, lankidetza
ekintzak eta erakunde arteko elkarrizketa sustatzen duten horiek.
Araban dagoeneko egon bazeuden ekimen horien erregistroa egitea egokitzat jo
zen (dagoena zaindu). Adibidez, landa ingurunean egiten ari den moduan,
zenbait belaunaldiko emakumeen esperientziak biltzea, kultura anitzeko hiztegi
bat egitea, etab. Ildo horretan, euskarak posizio garrantzitsua hartu du,
komunikaziorako tresna gisa. Halaber, elkarlanean harremanak eta gatazkak
kudeatzen ikasteko garrantzia nabarmendu zen, konfrontazioa eta gizarte
injustiziaren egoerak saihesteko moduan.
Lankidetzako Jardunbide Egokien Behatokia sortzea ere proposatu zen.
Hainbat eragileren arteko elkarrizketan zehar, oro har, hasieratik prozesuan
sartuta zeuden gazteei eta adingabeei ahotsa emateko beharra azpimarratu
zen bereziki.

III. fasea: Lan mahaiaren ondorioak

Ekimen hau, zertarako?







Guztion onerako, Araban jarduera altruista bultzatzeko.
Adimen desgaitasunaren arloan berrikuntza sortzeko.
Dagoena ezagutu, ikusgai jarri eta hedatzeko (arazo gehiago,
konponbide gehiago).
Paradigma berri bat aurkitzen saiatzeko. Etorkizun hurbileko gizakia
prestatzen laguntzeko.
Adostutako ekimenak (jarrerak, kultura, berezko balioak) sustatze
aldera behatoki bat sortzeko (aktiboa).
Denboraren poderioz galdutako irizpideak berpizteko.
































Araban ezaguera eta esperientzia berritzaileak identifikatzeko.
Praktika onak eta ekimen berritzaileak hedatzeko.
Arabako erakundeak lankidetzan jartzeko, bereziki, egitasmo
berritzaileak eta antolamendu eredu berriak bultzatze aldera.
Elkarren artean tresna berriak edo komunak lantzeko.
Gizarte sormena garatzeko esparruak edukitzeko eta topaketak
antolatzeko.
Gainerako AGORAko ekimenen jarraipena egiteko, gizarte
berrikuntza bultzatzeari eta praktika onak sortzeari dagokionez.
Gizartean berdintasun eta justizia handiagoa lortzeko, non
pertsonek bizi-proiektu kolektiboa garatzeko ahalmena baitute.
Ekimenak abiarazteko eta herritarrak ahalduntzeko.
Gaitasuna eskuratzeko.
Aniztasuna / Sarean lan egiteko eta lankidetza harremanak
sortzeko, hezkuntza eta gizarteari loturiko gaietan.
Gizarte konprometituago, justuago, laguntzaileago, enpatikoago,
bidezkoago, ikasiago eta zoriontsuagoa lortzeko.
Gure gizartea garatu eta aurrera egitea nahi badugu, kulturan eta
hezkuntzan berrikuntza behar dugula erakusteko. Horrela bakarrik
bultzatu ahal izango da gizarte berrikuntza.
Premia batzuei gure esku dauden konponbideak –muga batzuk
direla eta abian jartzen ez ditugunak– ematen saiatzeko.
Arabako gizartean balio erantsia gehituko lukeen ikuspegi berria
sortzeko, industria arloari loturik ez dagoena.
Gizarte arloko errealitatea eta premiak ezagutzeko.
Esparru komuna izateko, eta bertan, egoera, arazoak eta konponbideak
trukatzeko.
Gizarte portaerak aldatzeko.
Gizarte harreman berriak sortzeko.
Herritarren ekarpenak bilduz, sektore publikoa bultzatzeko.
Erabilera orokorreko teknologia bigunak diseinatzeko.
“Izateari” “edukitzeari” baino garrantzia handiagoa emateko.
Kohesio soziala bermatzeko moduak eta inguruneak
bilatu eta adosteko: aukera berdintasuna;
Herritarrek aukeratu dituzten erronken inguruan elkarren artean
sortutako egitasmoak bultzatu, babestu, loturiko gaitasunak garatu
eta egitasmo horiek agerian jartzeko esparru bat (edo batzuk)
sortzeko.
Gizarte egoera aztertzeko.
Kolektibo desberdinen artean elkarlana bultzatzeko.
Eragileen arteko interakzioa.
Erakunde egituratzailea.
Subjektu protagonistak izateko.
Arabako gizarteko ahalik eta kolektibo gehienen kezkak eta
egitasmoak ezagutzeko.



Gainera, foro hori aurreko topaketetan sortu diren ideia batzuk jasotzeko
balio daiteke:






Kultura, motor estrategikoa.
Belaunaldi eta kulturen arteko elkarrizketa.
Gizartean adimen emozionala garatzea.
Zahartzeari aurre egiteko sektore arteko proiektuak.

Parte hartzaileak / pertsonak – erakunde bultzatzaileak (kide
iraunkorrak / egoeraren araberakoak)
 José Ángel Fernandez (Ondare Babesa), Onofre Vicente (XBD);
Atzerritar Profesionalen Elkartea, Amelia Baldeon (Euskalerriaren
Adiskideen Elkartea), Álvaro Gaston (Arabako Herri Apaiz Taldea), Javi
Larreina, Egibide, Josune Albizu (Josune Albizu bera, Vital Fundazioa),
Ziortza Gil (Olabide Ikastola), Iñigo Silva (filosofoa, Extrapictures
enpresako ekoizlea), Mari Cruz Polaina (Podemos taldea), Norgara
(Nice Lazpita), Puy Fernandez Oses (UPV/EHUko Esperientzia Gelak);
Itxaso Roldan (Podemos-Gizarte Ongizate Batzordea); Har-Eman
elkartea (Felipe Ibarraran); Teatro Paraíso-KunArte (M. Pilar Lopez);
María Jesús Calleja (Micaela Portilla eskola. Orgazen dorre-jauregia
birgaitzea); Iñaki Ruiz de Azua (batweb.es + elkarte kristauak).

Nor falta da?






















Nola eman ahotsa kolektibo ahulei?
Adinekoak
Gazteak (16 eta 30 urte bitartekoak)
Migratzaileak eta landa eremukoak
Gizarte zibila, kultur elkarteak eta beste elkarte batzuk
Klase politiko osoak foro eta lan mahai guztietan parte hartu beharko luke
Unibertsitatea
Kultur erakundeen ordezkariak
Arabako alderdi politikoak
Jeiki Fundazioa
Hezkuntza Fakultatea
Emakunde
Arabako Foru Aldundia, AGORA ekimenaren sustatzaile eta dinamizatzaile
Euskara eta euskal kultura
Gasteiz irekia (etorkinak)
ONG Desarrollo
ACOA-AKE faktoria
San Prudentzio Fundazioa (Erantzukizun Sozial Korporatiboa)
Caritas
REAS
Isiltasun Zirkuluak



       
 

  
























Vital Fundazioa: ahal den heinean, baliabide materialak eta giza
baliabideak jartzea; ahalegin pertsonala egitea (Josune Albizu).
Eztabaida foroan parte hartzea eta sortuko diren ekimenetan elkarlanean
jardutea (antolatzea, abian jartzea eta zabaltzea) (Puy Fernandez,
UPV/EHUko Esperientzia Gelak)
Bertan egotea eta modu aktiboan parte hartzea., Lankidetzan aritzea.
Esperientziak bilatzea. Esparrua eta metodologia lantzea. Baliabideak
bilatzea eta hedatzea (Onofre, Xabide).
Hausnarketa egiteko, diseinua eta definizioak lantzeko eta besteak
gonbidatzeko pertsonak (Egibide).
Eztabaidatzea, adostea, entzutea; iniziatibak eta lan egiteko moduak
trukatzea; ingurunea mobilizatzea (Ziortza Gil, Olabide Ikastola)
Taldean eta kultura ondarearen arloan lan egitea, dinamizatzea,
dinamizazio soziala eta denbora, parte hartzea eta zabalkundea egitea
(José Angel Fernandez, Ondare Babesa)
Lanorduak eta lana eskaintzea Foroa abian jartzeko (Behatokia edo
Institutua, Iñigo Silva)
Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen izenean, ideiak, ekarpenak, etab.
Bere izenean, gaitasunak eta denbora (esperientzia eta dokumentuen
azterketa). (Amelia Baldeon, Euskalerriaren Adiskideen Elkartea)
Modu aktiboan parte hartze eta elkarteko baliabideak jartzea foroaren
garapena bultzatzeko. Bazterketa egoeran dauden pertsonekin lan
egiteko boluntariotza (Prestaturik) eta gure kolektiboaren barnean
etorkinak sartzea
Metodologiari buruzko aurkezpena, uztailean (Nice Lazpita)
Foroaren ideia gauzatzeko prozesua diseinatzea eta horretan laguntzea.
Metodologia + Tresnak
Orain arte bezala parte hartzea eta edozein motatako laguntza ematea
Foroa sortu eta abian jartzeko prozesuan parte hartzea. Guztion
onerako, jakintzak eta ezagutzak ekartzea. Ekimena jakitera ematea eta
zabaltzea; feedback-en arabera berpiztea eta eguneratzea (M. Cruz
Polaina, Podemos Batzarkide Taldea)
Gaurko egoeraren diagnostikoa egiteko behar den ezagutza ekartzea,
foroan parte hartzen duten beste eragileekin baterako ekintzak sustatzea
eta Arabako beste eragile batzuk biltzea, berariazko lanetan parte har
dezaten. Adib.: UNESCO Katedra, Kultura Politikak
Iritziak entzutea eta batzea komunikazioa hobetzeko. Web-a + ikusnortasuna (Iñaki Ruiz de Azua, batweb.es).
Entzutea, zabaltzea, ekarpenak egitea eta laguntzea (Pilar Lopez, Teatro
Paraíso).
Parte hartzen, entzuten eta ahal duen guztian laguntzen jarraitzea
(Itxaso, Podemos).
Europako Batzordeak gizarte berrikuntzaren inguruan emandako
definizioa gauzatuz joatea (Har-Eman, Felipe Ibarraran).
Esperimentaziorako aukerak
Araban egiten ari dena zabaltzea
AGORAko beste egitasmoetan egiten ari denaren jarraipena egitea














(bilera bat urtean behin?)
Prozesu hori AGORA ekimenetik harago diseinatzea
Lan dinamika. Hori zehaztea (Talde dinamikoak).
Parte hartzeko modua zehaztea (Parte hartzaileen helburuak zehaztu!!!)
Beste lan mahaiekin informazioa trukatzea eta lankidetzan jorra
daitezkeen zeharkako gaiak azaltzea
Gizarte erantzukizuna duten enpresak
Driver bat sortzea, guztiok elkarrekin komunikaturik egoteko eta
ekarpenak egin ahal izateko
Gaiak hautaketa hurrenkeraren arabera garatzea, modu independentean
Aldizkako bilerak
Ondorioak bidaltzea, horiek aztertzeko eta elkarren arteko ondorioak
ateratzeko
Komunikazioa mantentzea (foro edo beste tresna baten bitartez)
Europar Batasunaren mailan, gure egitasmoen oinarri izan daitezkeen
proiektu aitzindariei buruzko informazioa bilatzea

Hasierako baliabideak
 (…)

Lehenengo urratsak

















Azterketa, eragileak ezagutzea, diagnostikoa, praxia eta interkonexioak
Zabalkundea
Bileren egutegia egitea, jorratu behar diren lehentasunezko gaiak
hautatzea, eta hala badagokio, taldeak sortzea
Proiektua aurreratua egonez gero, horri buruzko hausnarketa baten berri
ematea
Elkarteari buruzko aurkezpen bat egitea, egiten ari garen lana
ezagutarazteko
Gizarte berrikuntzako HUBa egitea: iraila-azaroa
Lehen ondorioak gizartean hedatzea eta parte hartzeko eskatzea
Egin behar diren urratsen egutegia egitea; erantzukizunak banatzea;
ezagutza eta informazioa kolektibizatzeko mekanismoak; ebaluazioa
egiteko mekanismoak
Xehetasunak eta definizioak ematea, guztiok jakin dezagun zertan datzan
lantzen ari garen proiektua
Prozesua irailean bultzatzeko bilera
Bileren dinamika ezartzea eta praktika onak trukatzea
Esandakoa hemen jaso
Definizioak lantzeko foro bat sortzea
Saio bat antolatzea, parte hartzen duten eragileak sakonki aurkezteko,
bilerak antolatu, sinergiak garatu eta eztabaidatzeko aukera emate aldera
Laguntza talde bat sortzea
Lehen topaketa: uztaila: Foroen ideia lantzeko prozesuen adibide batzuk
erakustea






Bilera bat egitea, lehenengo lan ildoak eta beharrizanak zehazteko
Foroaren helburuak, norainokoa eta adierazleak zehaztea
Hurrengo topaketa antolatzea: Nice (NORGARA) eta Onofre (XABIDE)

