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SARRERA

4

2017-2020

eperako

Arabako

Kulturaren

parte hartzea aberatsa izatez gain, proiektu

Plan Estrategikoak Arabako Foru Aldundiko

honen hasiera-hasieratik, eta zalantzarik gabe,

Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren Kultura

beharrezkotzat eta funtsezkotzat jo zen euren

eremuetan

inplikazioa.

burutuko

diren

gainerako

plangintza jarduketa espezifikoak inspiratzen
dituen ikuspegi orokor zentrala aurkezten du.

Kultura

eragileekin

egin

diren

bileretako

analisiei, hausnarketei eta planaren zirriborroa

Dokumentu honetan 2017tik 2020ra bitartean

aurkeztu ostean jasotako ekarpenei esker

Plana sortu eta martxan jartzeko funtsezko

fokua,

elementuak jaso dira. Izan ere, Sailak epe

orientatzaileak

ertainerako ikuspuntuarekin egin du plan

elementuak eskuratu ditugu; proposatutako

hau, hala, epe laburrekoa izan ez dadin eta

ekintzek

aldi berean ez ditzan datorren legegintzaldiko

honetara

kudeatzaileen jarduketak baldintzatu.

aipatzeko beharra ikusten dugu: Planaren

Plan honetan hainbat alderdi definitu dira:
foku

estrategikoa,

erronkak,

jarduketa

ildoak, harremanaren testuingurua, AFAren
Eginkizuna eta garatu beharreko Ekintzak.

ildo

Jarraipen

estrategikoak

hori

eta

ezartzeko
guztia

helduta,

dute

ekintza

Mahaiaren

printzipio
beharrezko

oinarri.

Puntu

horietako

sorrera,

hain

bat

zuzen

ere. Bertan, besteak beste, Arabako lurralde
historikoko Kultura eragileak inplikatu behar
dira.

Horrez gain, diagnostiko bat egin da kulturak

Halaber,

Araban duen egoerari buruzko aurretiazko

ikuspegia oinarrizkotzat hartu dela Kulturaren

analisi

bat

oinarri

Analisi

behar

da

genero-

hori

Plan Estrategikoa aztertu eta egiteko. Hala

egiteko hiru talderen ekarpena izan dugu:

egiten da AFAren zeharkako sektore-estrategia

Gogoetarako

Barne

hartuta.

nabarmendu

Sektore

guztiekin, indarrean den IV. Gizonen eta

Lantaldea eta Lurralde Lantaldea. Lantalde

Emakumeen arteko 2016-2020 Berdintasun

horiek

Foru Planaren arabera.

osatzen

erakundeek

Lantaldea,

dituzten

Arabako

pertsonek

kulturaren

eta

esparruan

eta kulturaren alde egiten dute lan. Planak
zuzeneko eragina dauka horiengan eta, jakina,
baita gainerako herritarrengan ere. Euren

Berdintasun

hori

gazteen

eta

suspertzen

ari diren pertsonen Kultura adierazpena eta
sorkuntzaren sustapenean eta balioespenean
ere islatu behar da.
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Z E R G AT I K A R A B A K O
K U LT U R A R E N P L A N
E S T R AT E G I K O B AT ?
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Kultura eta sormen sektoreek gaur egun duten

sektorean izan duen eragina gure ingurune hurbileko

garrantzia ez du inork zalantzan jartzen. Ikustea

tokietan baino txikiagoa izan den arren, egoera zinez

baino ez dago sormena kontinenteko eredu

kezkagarria da.

ekonomiko eta sozialaren bilakaeraren ardatz gisa
ezarrita Europar Batasunak 2020 Horizonterako
egin duen dokumentu kopuru anitza. Edo euren
buruei “sortzaile” adjektiboa ematen dieten hiri
eta eskualdeen ugaritasuna; unibertsitateetan,
teknologia zentroetan eta ikerketa zentroetan
sektore horien inguruan egiten diren analisi eta
ikasketa programa anitzak; ekintzailetza sortzailea
sustatzeko ekimenen ugaritzea… Hala eta guztiz
ere, sektoreko erakunde publiko zein pribatuen
egoera ez da egokiena, ezta gutxiago ere.

Gizartea

antolamendu

sozialaren

ereduak,

testuinguru ekonomiko zein politikoan, berritzeko
eskatzen ari den une honetan, kultura eta sormena
inoiz baino garrantzitsuagoak dira. Berrikuntza bada
balioa sortzen duen sormen aplikatua, nahitaezkoa
da berrikuntzari diskurtso nagusitik hurbil dagoen
garrantzi erreala ematea. Izan ere, diskurtso hori
pendulu efektu arriskutsu batetatik elikatu da. Joan
den mendeko 90eko hamarkadaren amaiera aldera
arte, bekatuzko egintza zen kultura eta ekonomia
lotzea. Une horretatik aurrera, eta XXI. mendean

Bistan da bizi dugun aldi honetan gure inguruneak

sartuta, badirudi kultura soilik dela garrantzitsua

garapen

eragin ekonomikoa baldin badauka.

handia

jasan

duela

hiritarrentzako

azpiegitura eta baliabide kulturalei dagokienez.
Baina krisi ekonomikoa bereziki krudela izan da
berez prekarioa den sektore batekin. Sektore
horrek menpekotasun handia du altxor publikoaren
ekintza eta azpisektore askotan (traktoretzat
jotzen diren zerbitzu aurreratuak eta industria
sektoreak baino handiagoa izan ez arren) eta
kudeaketari dagokionez, oro har, gutxi egituratuta
eta profesionalizatuta dago (nahiz eta soilik
sormenaren eremuetan). Ondorioak esanguratsuak
izan dira.
Kulturarentzako baliabide publikoen murrizketak
eragotzi du politika horiek, esplizituki existitu direnean,
erakundeek sustatutako beste batzuekin batera
(industria modernizatu eta suspertzeko politikak,
besteak beste) adin nagusitasunera heltzea. Horrek
ondorioak izan ditu hainbat zerbitzu publikoren
kalitatean eta kopuruan. Baina, horrez gain, zuzeneko
eragina izan du sektore pribatura (gizabanakoak edo
erakundeak, irabazi asmoekin zein irabazi asmorik
gabekoak) edo tokiko erakunde publiko txikiagoetara
egindako diru aldaketaren jaitsieran.
Aldi berean, artearen eta enpresen arteko lotura
urria den testuinguruan, enpresa babesle handi
zein txikiek nabarmen murriztu dute kulturaren
sustapenera zuzendutako jarduera. Gainera, ekimen
anitz babesten zituzten fundazio pribatu askok ere
euren ondasunetan pairatu dute krisi finantzarioa,
eta

horrek

sektoreari

egindako

ekarpenak

gutxiagotzea eragin du.
Ehuna ahuldu egin da. Krisiak Euskadiko kultur

Eragin ekonomikoa honela neurtzen da: alde batetik,
sektorearen enpresa garapeneko terminoetan,
dimentsioa, nazioartekotzea eta bolumena bilatuz…
ulertu gabe gure inguruan erakunde kultural eta
sortzaileen % 98ak mikro izaera duela, hau da, hiru
pertsona baino gutxiagok osatzen dituztela, eta
sektoreko enpleguaren % 95 dakartela (gainera,
azterlan askotan kualifikazio altukotzat hartzen
dira, ordainsari aldetik hala ez izan arren).
Garapen horrek nabarmen azpimarratzen ditu
industrializagarriak diren jarduerak (bideojokoak,
moda, ikus-entzunezko multimedia…) eta ahaztu
egiten ditu sektorearen nukleoko jarduerak (zeinak
alde batera utzita zaila izango den beste jarduera
sortzaileak azaleratzea), besteak beste: arteak,
ondarea,

hurbileko

zerbitzu

eta

merkataritza

kulturala…
Bestalde, enpleguaren sorreran duen eragina
azpimarratu beharra dago (beste sektore batzuetan,
batez ere industrialetan, baino aleko inbertsio
txikiagoarekin), bai eta BPGari egiten dion ekarpena,
kanpoko ekintza positiboak sortzeko ahalmena eta
beste sektoreen traktore edo osagarri gisa jarduteko
gaitasuna ere (esaterako, turismoa). Guztiak ere
elementu garrantzitsuak dira, zalantzarik gabe.
Baina ahaztu egiten dugu arteak eta kulturak
duten ahalmena balioak sortu eta eraldatzeko
(eta, hortaz, balioaren kontzeptuaren pertzepzio
sozialean eragina izateko), emozionatzeko, gure
biziei esanahia emateko, harremanak ugaltzeko,
esperientziak biziarazi eta eraikitzeko, nortasuna
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sortzeko, aniztasuna sustatu eta gizarteratzeari

gizartean duten garrantziari buruzko diskurtsoa

bide emateko… eta, jakina, beren prozesu, kode,

(gero eta zabalagoa dena) finkatzen eta sendotzen

metodo eta eragileen bitartez gizarte berritzaile eta

laguntzeko. Garrantzi horrek, askotan, eta arestian

irekiago bat sortzen laguntzeko.

aipatu bezala, ekitaldi handietan edo eragin

Baina sektore kulturala mutazio handiak bizitzen
ari da, ez soilik krisi ekonomikoaren eragin
zuzenagatik, baizik eta, orokorrean, eraldaketa
teknologikoen (kultura garaikidea ezin da ulertu
iraultza digitalik gabe), baloreen (pentsamendu eta

ekonomikoaren analisian baino ez du erantzunik
izaten, eta ez da heltzen tokiko ekimenak edo
hurbileko zerbitzu publikoak indartzera, hiritar
kritiko eta proaktiboak sortzeko eta lurralde orekatu
baten garapenerako erabakigarriak direnak.

jarduketa testuinguruen polarizazio prozesuekin)

Ezegonkortasun

eta

erakunderen

orokorrak eragin handia izan du Europa osoko

eginkizunaren (hezkuntzaren mundua, familia,

arteen eta kulturaren ehunean. Nahiz eta Euskadin,

lana,

dirudienez, krisiaren ondorioak ez diren Estatuko

erreferentziazko
politika…)

hainbat

testuinguru

konplexuagatik.

Sarritan, tradizio handiko erakunde kulturalak
lekuz kanpo uzten dituzten praktika eta jokamolde
kultural berriak agertzen dira; izan ere, erakunde
horietako askok arreta handiagoa jartzen dute
kulturaren programazioan, kulturaren kudeaketan,
bitartekaritzan edo dinamizazioan baino.
Araba ez da joera horietatik kanpo geratu.
Historikoki gure lurraldeak estrategia esplizituen
gabezia

sumatu

izan

du

politika

kulturalei

dagokienez. Bistan denez, izan ditugu halakoak,
baina ekintza jakin batzuen garapenaren ondorioz
gertatu da hori, ez alderantziz. Gainera, krisiak
gogor jo ditu lurraldeko erakundeak ere. Orain,
egoerak hobera baino ezin dezake egin, bai termino
absolutuetan bai termino erlatiboetan, inguruko
lurraldeei

dagokienez,

zeinekiko

nagusitasun

ukaezina izan genuen joan den mendeko 80ko eta
90eko hamarkadetan.
Arabak tokiko kultura, genius locia, aldarrikatzeko

ekonomikoaren

testuinguru

beste toki batzuetako intentsitatearekin jasan, gure
zerbitzu publikoen jarduketa-gaitasuna txikiagotu
egin da, eta ekimen pribatuen zati handi bat,
merkataritzakoak izan zein ez, prekariotasunean
erori da, desagertu edo hutsaldu ez direnean.
Egoera hori bereziki larria izan da Araban, non
azken

urteotan,

eta

baliabide

ekonomikoen

gabeziari lotuta, sektorearen ikuspegi estrategiko
bat faltan bota izan den, bai eta sektorearen
presentzia ere lurraldearen kontakizun itxaropentsu
bat eraikitzeko orduan.
Zorionez, Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura
eta Kirol Saileko gastuaren aurrekontua areagotu
egin da, eta azken urteotan galdutakoaren zati bat
berreskuratu da. Horrez gain, sailak hausnarketa
estrategikoaren aldeko apustu irmoa egiteko asmoa
dauka. Ondorioz, kulturaren esparruan garatzen
duen jarduerari dagokionez, AFAren berariazko
esparru estrategiko bat definitzeko beharra sortu da
lurralde historikoan, hala, jarduketen lehentasunetan

ahalmena dauka, bai eta gaitasun txiki zein handiak

arreta jartzen laguntzeko asmoarekin, bai eta,

oinarri hartuta hiritarrak eraikitzeko ahalmena ere,

aurrerago, beharrezkoa izanez gero, eginkizun

horretarako, gaitasunak sustatu eta euren artean

berriekin bat datorren antolakuntza eredu eraginkor

harremanetan jarri eta kanpokoekin lotzen ditu.

baten eredu berri bat definitzeko ere.

Arabako Kulturaren Plan Estrategikoa sektore
publiko zein pribatuentzako aukera bat da. Eta
foru erakundearen erreferentziazko esparrua den
arren, planak Kultura eragile desberdinak inplikatu
behar ditu bere garapenean. Izan ere, kulturaren
eginkizun zentrala eta prestigiozkoa berreskuratu
nahi badugu, guztion laguntza beharko dugu.

Esparru estrategiko berri hori ikuspegi aldaketa
baten arrazoi eta ondorio da, hain zuzen ere,
garatzen den jardueraren, lan horren xede diren
hiritarren eta erakundearen eginkizun sozialaren
inguruan dugun ikuspegiaren aldaketa. Gauzatutako
lanari esker, alde batetik, erakundea gero eta
proaktiboagoa eta eraginkorragoa izatea lortu nahi

Bestalde, beharrezkoa zen hausnarketa estrategiko

da, eta orientazio estrategiko erraza eta argia izan

espezifiko bat egitea, jarduketen lehentasunak

dezala lantaldea osatzen duten pertsonentzako.

ezartzeko eta sektore kultural eta sortzaileek

Bestalde, Arabako lurralde historikoko Kultura
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eragile nagusien partehartzea eta inplikazioa lortu

gutxi eta argiak eta bideragarriak diren ekintza

nahi da, horretan oinarrituta erabakiak hartu ahal

gakoak. Hortaz, hausnarketa estrategiko sakon

izateko barne-esparru estrategiko hori Lurralde

bat egitea beharrezkoa dela uste dugu, nahi dugun

Historikoarentzako Kulturaren Plan Estrategiko

norabidean aurrera egiteko ibilbide estrategiko

bideragarria lortzen. Bertan, lerro nagusiak argi eta

bat ezartzen lagunduko duena eta, beharrezkoa

garbi zehaztuko dira: Aldundiak egin behar duena

izatekotan, “Negozio Eredu” espezifikoa berrikustea,

eta egin dezakeena kuadrillek, udalek eta erakunde

foru lantaldearen eta Arabako kulturan inplikatuta

pribatuek egin behar dutena eta egin dezaketena

dauden gainerako eragileen arteko adostasun eta

zehazteko bidea markatze aldera; halaber, eurekin

desadostasun maila zein den ikusi ostean.

kooperatzeko modua zehaztuko da, betiere foku
komun bat oinarri hartuta.

Plan Estrategikoa beharrezkoa da, pentsamendu
estrategikoa, inplikazioa eta eraldaketa pertsonala

Plan hori handinahia izango da; hala eta guztiz

eta kolektiboa barne hartzen dituen prozesu

ere, gaur egun eskura dauden eta etorkizunean

bat

eskura izan ditzakegun baliabideekiko errealista

eraginkortasun eta efizientzia handiagoa lortu ahal

den FOKU batean oinarrituta egongo da eta AFAren

izateko eta erabiltzaileak eurekin eta eurentzako

politika orokorrari egoki lotuta. Ez dugu ahaztu

egiten denarekin pozago egon daitezen, ematen

behar prozesu ireki bat izan arren foru enkargu

zaien balioagatik eta, aldi berean, balio hori

baten aurrean gaudela; horrenbestez, Euskara,

emateko

Kultura eta Kirol Sailaren zuzeneko eta zeharkako

kontzeptualizazio

potentzialtasunei erantzun behar die enkarguak,

bilakatzeagatik, hain zuzen.

itxaropen faltsuak sortzea saihestuz. Horrek ez
du esan nahi desiratzen dugun etorkizunarekin
amesteari utzi behar diogunik; izan ere, hori da
amesten dugun etorkizunaren atzetik joan eta,
zergatik ez, lortzeko modu bakarra.
Azken batean, Arabako Kulturaren Plan Estrategikoak barrurantz begiratzen duen FOKU bat
ezartzen du, lurralderantz begiratzen duen FOKU bat;
horrez gain, ildo estrategiko gutxi batzuk ezartzen
ditu, baina eragin biderkatzailea dutenak, helburu

bultzatu

behar

moduagatik,
eta

delako,

hala,

erabiltzaileak
garapenaren

zerbitzuen

leheneste,
partaide

Gogoeta prozesu honi arian-arian gehituko zaizkio
gogoeta eta estrategiak zehazteko beste prozesu
batzuk, hala nola Sailaren beste arlo batzuetan
garatze bidean daudenak (Museoak, Zaharberritzea,
Kultura Etxea, Euskara eta abar).
Horrez gain, plan horrek barneko (eta kanpoko)
talde kohesionatuago eta asebeteago bat lortzea
du helburu, erakunde «adimentsu» eta «arimadun»
batean zerbitzu publiko bat ematearekin konprometituta daudela sentitzen duten pertsonekin.
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3

ERAGILEAK
E TA ME TODOLOGIA
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.1

ERAGILEAK

Plan

estrategiko

hau

egiteko

hiru

eragile

desberdinen laguntza izan dugu, c2+i/Conexiones
improbables enpresako lantalde aholkulariaren
laguntzaz gain. Horiekin hiru talde eratu dira:

Saileko Kultura Ekintza Zerbitzuko sei pertsonek
lantalde

hau,

Talde hori oso pieza garrantzitsua izan zen egoeesparru estrategikoaren aurrerapausoak kontras-

Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol
dute

egin ziren.
raren analisia egiteko, ideia berriak eskuratzeko,

Gogoeta estrategikoko barne lantaldea

osatu

Bi batzar horiek Europa Jauregiko Florida Aretoan

gizonezkoen

eta

tatu ahal izateko, erronkak definitzeko eta oztopoak zein elementu traktoreak edo aliatuak
identifikatzeko.

emakumezkoen % 50eko portzentajearekin.

Lurralde ikuspegiko lantaldea

Horiekin guztira bost batzar egin dira. Lau orduko

Lantalde hori Arabako udal eta kuadrilla desber-

hiru batzar (2016ko irailaren 20an eta 28an eta

dinetako Kultura teknikariek osatu dute, Gasteizko

urriaren 14an) eta bi orduko beste bi: azaroaren

Udalekoak barne.

18an eta abenduaren 14an.

Aurreko kasuan bezala, egoeraren analisia egiteko,

Horrez gain, beste hiru kontraste bilera egin dira

ideia berriak lortzeko eta oztopoak, erronkak,

zuzendaritza taldearekin. Bilera horietan Saileko

elementu traktoreak eta aliatuak definitzeko asmoa-

zuzendariaz gain Euskara, Kultura eta Kirol Saileko

rekin lan egin da.

foru diputatuak ere parte hartu du.

Lehenengo batzarra (lau ordukoa) 2016ko azaroaren

Sektore ikuspegiko lantaldea

4an egin zen, eta bigarrena (hiru ordukoa) 2016ko

Talde honekin bi batzar egin dira. Lehenengoa
2016ko urriaren 27an egin zen eta lau ordu iraun
zuen; bestea, 2016ko azaroaren 24koa, kontrasteko
bilera izan zen eta hiru orduko iraupena izan zuen.
Bi

batzarretarako

munduko

90

deialdia

elkarte-lagunei

Arabako

kultura-

bidali

zitzaien,

lehenengo batzarrera 37 pertsona bertaratu zirela,

abenduaren 12an. Lehenengo jardunaldian, AFAko
Kultura teknikariez gain 16 pertsona bertaratu ziren
gonbidapena jaso zuten 19 pertsonetatik. Bigarren
jardunaldira 13 pertsona bertaratu ziren. Sexuari
dagokionez, bi bilerak batuta portzentaje hauek
erregistratu ziren: % 75 emakumeak eta % 25 gizonak.
Lantalde aholkularia

horietatik % 51,35 gizonak izan ziren, eta % 48,65

Zuzendari aholkulari batek eta bulego-lanetan eta

emakumeak. Bigarren batzarrera 30 pertsona

bileretan laguntza emateko aholkulari batek osatu

etorri ziren, 18 gizon eta 12 emakume, hau da,

dute lantaldea. Lantalde horrek hausnarketarako

bertaratuen % 60 gizonezkoak izan ziren, eta %

eta lanerako batzarrak eta taldeak dinamizatu ditu;

40 emakumeak. Lehenengo batzarrera etorri ziren

horrez gain, bilera bakoitzeko aktak idatzi ditu, bai eta

pertsona berberei bidali zitzaizkien gonbidapenak.

Arabako Kulturaren Plan Estrategikoa dokumentuaren
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.2

METODOLOGIA

zirriborroa eta behin betiko proposamena ere.

Batzar horretan visual thinking dinamikak (Gerta-

Batzar desberdinetan zehar egin den lanaren
helburua AFAko kultura lantaldeak egin edo sustatu
behar dituen proiektu gakoak zehazteko eta esparru
estrategikoa ezartzeko dokumentu bat egitea zen.
Helburu hori oinarri hartuta, eragile talde desberdinekin

hainbat

dinamika

egin

dira,

bai

eta

aholkularitzaren barneko bulego-lana ere. Burutu-

gaitza dena kokatzea eta Erronka gertagaitzak) ere
barne hartu ziren, berrikuntza metodologiei buruz
hausnartzeko; halaber, parte hartzaile bakoitzaren
Berrikuntzaren Bidea ezarri zen, Euskara, Kultura eta
Kirol Sailaren aldaketa estrategikoaren hobekuntzaprozesuan ideiak emateko asmoarekin.
HIRUGARREN BATZARRA

tako dinamika ge-hienak Conexiones Improbables

Visual thinking «Erronka gertagaitzak» izeneko dina-

plataformaren bera-ren metodologian barne hartzen

mika erabili zen hainbat alor lantzeko:

dira.

• Gogoeta estrategikoko barne lantaldearekin egin
den lana.

– Zergatik (zerk mugiarazten gaituen eta nora jo
nahi dugun).
– Zer eta zertarako (zeri erantzuten diogun eta zer

LEHENENGO BATZARRA

eskaini dezakegun beharrizan horiek asetzeko).

«Topaketa gertagaitzak» izeneko dinamika egin

– Nondik (zerk geldiarazten gaituen eta zerk akti-

zen, pertsonen enpatia hobetzeko asmoarekin; izan

batzen).

ere, entzumen aktiboko prozesu batean sartzear
baitzeuden. Horrez gain, AFAko Euskara, Kultura eta
Kirol Sailaren mugarri nagusien ibilbide historiko bat

– Norentzat (nor den gure lehentasunezko xede
publikoa eta nola heldu harengana).

egin eta Arabako testuinguru kulturala definitu zen.

– Norekin (zer gaitasunekin eta zer aliantzarekin).

BIGARREN BATZARRA

– Nola (zer erakunderekin).

Euskara, Kultura eta Kirol Saila nork osatzen duen,

Gainerako bi batzarrak talde desberdinekin izandako

zer gustatzen zaigun eta zerk kezkatzen gaituen

batzarren ostean c2+i Conexiones improbables

jakitea bilatu zen. Gainera, sailaren eskumenak

enpresak egindako lana kontrastatzeko egin ziren.

eta potentzialtasunak landu ziren, bai eta Arabako

• Sektore lantaldearekin egindako lana.

kontzeptu gakoak babesteko AFAren Kultura
Ekintzak egin ditzakeen ekarpenak ere, besteak
beste, susperraldi ekonomikoa, lurraldearen oreka
edo Araba Berdearen ideia, bai eta kultura izaerako
barneko zein kanpoko aliantzak ere.

Sektore lantaldeak bi batzar egin ditu.
LEHENENGO BATZARRA
Hausnarketa dinamika desberdinak egin ziren
(horietako batzuk visual thinking motakoak izan
ziren), helburu hauekin:
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– Entzute aktiboa sustatzea.

LEHENENGO BATZARRA

– Arabako kultura sektorearen beharrizanak eta

Hausnarketa dinamika desberdinak egin ziren

potentzialtasunak antzematea.

(horietako batzuk visual thinking motakoak izan

– Arabako kultura sektorearen erronkak definitzea.
Erronka

horiek

jorratzeko

oztopo

nagusiak

ziren), helburu hauekin:
– Entzute aktiboa sustatzea.

antzematea, bai eta horiek lortzeko elementu

– Arabako kultura sektorearen beharrizanak eta

motorrak ere, Zer gaitasun izan dezakegun

potentzialtasunak antzematea.

lagungarri, zer aliantza, AFAren eginkizuna zein den
eta, azkenik, Arabako proiektu traktore publiko zein
pribatuen mapeo labur bat.

– Arabako kultura sektorearen erronkak definitzea.
– Erronka horiek jorratzeko oztopo nagusiak antzematea, bai eta horiek lortzeko elementu motorrak

BIGARREN BATZARRA

ere, Zer gaitasun izan dezakegun lagungarri, zer

Batzar honetara Plan Estrategikoaren eskema

aliantza, AFAren eginkizuna zein den eta, azkenik,

kontzeptual orokor bat eraman zen, lanaren

Arabako proiektu traktore publiko zein pribatuen

zirriborro gisa; eskema hori oinarri hartuta lan

mapeo labur bat.

egin behar zuten bertaratuek. Eskema hori hiru
lantaldeekin egindako batzar desberdinetan eta
gogoeta estrategikoko barne lantaldearekin eta
Euskara, Kultura eta Kirol Saileko diputatuarekin
eta zuzendariarekin egindako kontraste bileretan
jasotako erantzunen analisitik eratortzen da.
Bertan ondokoak definitu ziren: planaren xedea,
proposatutako
esparrua,

Fokua,

jarraitu

balio

eta

beharreko

printzipioen

erronkak,

zer

aliantzarekin lan egin daitekeen, zein izan beharko
lukeen AFAren eginkizuna eta abar.

• Lurralde lantaldearekin egindako lana.

BIGARREN BATZARRA
Batzar honetara eskema kontzeptual bat eraman
zen, eta eskema hori oinarri hartuta lan egin
behar

zuten

bertaratuek.

Eskema

hori

hiru

lantaldeekin egindako batzar desberdinetan eta
gogoeta estrategikoko barne lantaldearekin eta
Euskara, Kultura eta Kirol Saileko diputatuarekin
eta zuzendariarekin egindako kontraste bileretan
jasotako erantzunen analisitik eratortzen da.
Bertan ondokoak definitu ziren: planaren xedea,
proposatutako fokua, printzipio orientatzaileak,
erronka nagusiak, sustatu beharreko harreman

Lurralde lantaldeak bi bilera egin ditu. Sektore

ingurunea, AFAk izan beharko lukeen eginkizuna

lantaldeak egindako dinamika berberak egin zituen

eta abar.

lurralde lantaldeak, helburu berdinak baitzituzten.
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K U LT U R A K A R A B A N
DUEN EGOERARI
B U R U Z K O A N A L I S I A 		
E TA DIAGNOSTIKOA

4
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.1

ANALISIA

Proiektuaren

ezaugarriak,

plana

burutzeko

• Fundación Alternativas: «Informe sobre el estado

bete nahi ziren epeak eta eman nahi izan zaion

de la cultura en España 2014».

akziorako gonbidapen ezaugarria kontuan hartuta,

http://www.fundacionalternativas.org/cultura-y-

analisi kuantitatiboak alde batera utzi eta sektore

comunicacion/documentos/documentos-interes/

publikoarekiko zein pribatuarekiko elkarrizketan

informe-sobre-el-estado-de-la-cultura-en-espana-

arreta jarri nahi izan da, plan hau definitzeko

2014-la-salida-digital

beharrezkoa den argazkia ulertzen lagunduko
digun puzzlearen funtsezko piezak lortzeko.
Hala eta guztiz ere, sektore kultural eta sortzaileen
egoera orokorrean sakondu nahi izatekotan, hona
hemen arlo horri buruzko lan ugariaren artean
nabarmentzen

ditugun

irakurgai

interesgarri

batzuk:
•

Kulturaren

• Fundación Contemporánea:
– 2016ko otsailean argitaratu zen «Barómetro
anual. Se ha valorado la calidad e innovación
de la programación cultural de las diferentes
comunidades autónomas y ciudades de España
durante el año 2015».
http://www.fundacioncontemporanea.com/

Euskal

Behatokiak

«Kulturaren

egoerari buruzko lehenengo txostena EAE 2015»
argitaratu du. http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/
contenidos/informacion/kultura_txostena_2015/
e s _ d e f / a d j u n to s / R e s u m e n % 2 0 I n f o r m e % 2 0
cultura%202015.pdf

wp-content/uploads/2016/02/ANALISISRESULTADOS_Barometro-2016.pdf
– Eta 2013ko urtarrileko «La situación de la cultura
en España. Posibles estrategias y líneas de acción
para fomentar la colaboración entre los sectores
público y privado en la promoción de la cultura.»

• Sinergiakek egindako «Industria kulturalak eta

http://www.fundacioncontemporanea.com/pdf/

sortzaileak Euskadin 2014» azterlana. https://

ANALISIS_RESULTADOS_OBS_DICIEMBRE_2013.

issuu.com/sinnergiak/docs/industrias_culturales_

pdf

creativas_eus

• Iturriak: Arabako zein Euskal Autonomia Erki-

• Ohitura eta Praktika Kulturalei buruzko Inkesta

degoko kulturaren sektoreari buruzko datuak

2014-2015, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika

Espainiako Kulturaren Satelite Kontuaren baitan

eta Kultura Sailak Kulturaren Euskal Behatokiaren

argitaratutakoak.

bidez zein Sinnergiak Social Innovation kontra-

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

tatuko enpresaren bidez argitaratutako txosten eta

mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/

estatistika ofizialetatik atera dira. Datu ofizialak dira

presentacion.html

(Argitalpenak. Sektoreka, Kultura Arte eta Indus-
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triak). 2016ko iraileko datarekin publiko diren datu

alderdien laburpena jaso da, arestian zerrendatu

berrienak, gehienak 2007-2013 aldikoak. Mahaiak

direnak, besteak beste antzemandako beharriza-

egindako datuen bilketa eta hautaketa.

nak, potentzialtasunak, erronkak, oztopoak eta

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/

motorrak, aliantzak eta Arabako Foru Aldundiak

informacion/operaciones-estadisticas-y-estudios-

izan beharko lukeen eginkizuna.

del-observatorio-vasco-de-la-cultura/

Eremu bakoitzean ekarpen asko jaso dira. Eraginko-

• Kulturaren Euskal Behatokiaren estatistika eta

rrak izateko asmoarekin, talde bakoitzak nagusitzat

Azterlan Bilduma. Finantzaketa eta gastu publikoa

edo

kulturan. EAE 2012. Emaitzen txostena.

jasotzen da. Halabeharrez, ekarpenen ikuspegia

• MIRADAS una lectura analítica de los datos de la
Estadística de las Artes y las Industrias Culturales
2013. Estadística y Estudios del Observatorio
Vasco de la Cultura).
• Euskadiko Kultura eta Sormen Industriak. Oraina
eta Etorkizuna 2014. Argitalpena 2015 Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Zentrala.
Jarraian jaso diren eskemetan hiru lantaldeetan
(gogoeta estrategikoko barne lantaldea, sektore
lantaldea

eta

lurralde

lantaldea)

jorratutako

lehentasunezkotzat

jo

dituen

ekarpenak

talde bakoitzeko kideek garatzen duten jardueraren
testuinguruak baldintzatzen du, bai eta bulegoak
egiteko jarraitu den ordenak eta parte hartzaileek
eskura izan duten informazio kopuruak ere.
Ekarpen batzuk oso espezifikoak direla eta beste
batzuk abstraktuagoak direla hauteman daiteke.
Edonola ere, lantaldeekin egindako batzarretatik
eratorritako

elkarrizketa

eskaintzen dute.

moten

isla

zintzoa

4
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.1.1

K U LT U R A R E N
BEHARRAK
ARABAN

BEHAR NAGUSIAK
Gogoeta estrategikoko barne lantaldea

1. BEHARRA

2. BEHARRA

Tokiko profesionalen eta elkarteen

AFAren jarduera kulturalak zein

koordinazio eta finantzaketa beharrei

AFArenak ez direnak lurraldean

erantzutea

sustatu eta zabaltzea

3. BEHARRA
Eragile kulturalen eta administrazioen
arteko koordinazioa

5. BEHARRA
Udalei eta kuadrillei dagokienez
lurraldeko erreferentzia izateko
beharra, errealitatea hobeto ezagutuz

4. BEHARRA
Sorkuntza babestea

6. BEHARRA
Udalei eta kuadrillei Arabako Foru
Aldundiaren programazio kulturala
eskaintzea
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BEHAR NAGUSIAK
Sektore lantaldea

1. BEHARRA
2. BEHARRA

Kulturaren eta irakaskuntzaren arloan
hezkuntza babestea, hiritarren artean

Gasteizen deszentralizazioa

eta sektorean

3. BEHARRA

4. BEHARRA

MAHAIAren proposamenak entzutea

Burokrazia ezabatzea

6. BEHARRA
5. BEHARRA

Sortzeko, beste sortzaileekin

Aurrekontua. Inbertsio ekonomiko

harremanetan jartzeko, baliabideak

handiagoa

partekatzeko eta gastuak murrizteko
lanerako espazioak

7. BEHARRA

8. BEHARRA

Erakunde desberdinen arteko

Kulturari balioa ematea

koordinazioa areagotzea

9. BEHARRA
Emakumeek kulturan duten parte
hartzeari balioa ematea
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BEHAR NAGUSIAK
Lurralde lantaldea

1. BEHARRA

2. BEHARRA

Optimizazio eta baliabide ekonomiko

Optimizazio eta baliabide ekonomiko

(eta giza baliabide) gehiago

(eta giza baliabide) gehiago

3. BEHARRA

4. BEHARRA

Hezkuntzaren eremuan

Gabeziak: helburuak zehaztea,

sentsibilizazio gehiago

arloaren definitzea, plan estrategikoa

6. BEHARRA

5. BEHARRA

Partida ekonomikoen zurruntasuna.

Oinarrizko azpiegitura falta

Beti babesten da gauza bera.

7. BEHARRA

8. BEHARRA

Sare falta. Ikuspegi komun

Erakundeen arteko koordinazio falta

bat behar da.

AFA koordinatzaile

9. BEHARRA
Kontsumo kulturala vs kultura
parte hartzailea

4
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.1.2

K U LT U R A R E N
P O T E N T Z I A LT A S U N A K
ARABAN

POTENTZIALTASUN NAGUSIAK
Gogoeta estrategikoko barne lantaldea

2. POTENTZIALTASUNA

1. POTENTZIALTASUNA

Barne gaitasuna programa eta

AFAren papera giltzarri,

irizpide argiak ezartzeko, positiboki

koordinaziorako ahalmena

diskriminatzeko eta bertako

nabarmenduz

kultura sustatzeko

3. POTENTZIALTASUNA
Epe luzean lantzea sentsibilizazioaren,
informazioaren eta aholkularitzaren
alorrak (betiere arloak eta
eskumenak argi utziz)
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POTENTZIALTASUN NAGUSIAK
Sektore lantaldea

1. POTENTZIALTASUNA

2. POTENTZIALTASUNA

MAHAIA kontuan hartu beharreko

Ondare kultural materialaren eta ez

ahalmena da

materialaren balioa

4. POTENTZIALTASUNA
3. POTENTZIALTASUNA

Zerbitzu publikoa ematen duten

Dauden espazioak eta tresnak

proiektu kultural pribatuei
balioa ematea

5. POTENTZIALTASUNA

6. POTENTZIALTASUNA

Sormena susperraldi ekonomikoaren

Biztanleria txikia, batera eraikitzeko

oinarri gisa

esparru egokia

21

POTENTZIALTASUN NAGUSIAK
Lurralde lantaldea

1. POTENTZIALTASUNA

2. POTENTZIALTASUNA

Hiritarrak eta biztanleriarekiko

Lurralde Historikoaren tamaina.

hurbiltasuna

Distantzia laburrak

3. POTENTZIALTASUNA
Kultur teknikariak

4. POTENTZIALTASUNA
Baliabide naturalak eta kulturalak.
Ondarea

5. POTENTZIALTASUNA

6. POTENTZIALTASUNA

Erakundeak eta kultura sortzea

Oro har, ekipamendu onak biztanleriari

(musika, dantza, antzerkia…)

dagokionez

7. POTENTZIALTASUNA
Teknikarien arteko koordinazio sarea.
Komunikaziorako tresnak

8. POTENTZIALTASUNA
Asoziazionismoa zonaka

4
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.1.3

K U LT U R A R E N
ERRONKAK
ARABAN

ERRONKA
NAGUSIAK
Gogoeta
estrategikoko
barne lantaldea

1. ERRONKA

2. ERRONKA

Zerbitzu publikoa ematea

Kultura ondare gisa. Kulturaren

Arabako biztanleen beharrizan
kulturalak asetzea

demokratizazioa
Eskaintza kulturala handitzea

3. ERRONKA
Lurraldean arreta jartzea

4. ERRONKA

Lurralde oreka handiagoa

Kultura demokratikoa

irisgarritasun kulturalari dagokionez

5. ERRONKA

6. ERRONKA

Gure lekua aurkitzea

Harremanen eremua sustatzea
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1. ERRONKA

2. ERRONKA

Elkarrizketan MAHAIA plataforma

Erakundeen arteko koordinazioa eta

aintzat hartzea eta zeharkako mailan

kudeaketa eredua aldatzea

egiten ari dena baloratzea

ERRONKA
NAGUSIAK
Sektore
lantaldea

3. ERRONKA
4. ERRONKA

Hezkuntza programa sortzaile bat

Finantzaketa areagotzea

garatzea, publikoen sorrerari lotuta
egon daitekeena

ERRONKA
NAGUSIAK
Lurralde
lantaldea

1. ERRONKA

2. ERRONKA

Kulturaren Plan Estrategiko bat

Kulturaren sozializazioa eta

sortzea epe laburrera,

sentsibilizazioa oinarritik

ertainera eta luzera

3. ERRONKA
Sarean lan egitea

4
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.1.4

ARABAN
K U LT U R A R E N
ALORREKO
ERRONKAK
LORTZEKO
OZTOPOAK

OZTOPO
NAGUSIAK
Gogoeta
estrategikoko
barne lantaldea

Zehaztasun eza.
Aurretiazko bide-orri
baten falta

Aliantza solido eta
zabalen gabezia

Beldurrak. Inertziak,

Eragileen etsipena

konfort zona.

eta desengainua.

Arriskuari zaion

Erresistentzia

gorroto naturala

apur bat

Administrazioaren
funtzionamenduaren
dinamika zurruna

Baliabide mugatuak
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OZTOPO
NAGUSIAK
Sektore
lantaldea

Aurrekontu

Epe laburreko

eskasa

ikuspegia

Ekintza publikoarekiko

Jelosia politikoak

Berariazko

kontzientzia politiko

prestakuntza

falta, eskubide

instituzional falta

eta behar ukaezin gisa

Kulturaren
garrantziarekiko

Hezkuntza kultural

kontzientziazio

falta

politiko falta

OZTOPO
NAGUSIAK
Lurralde
lantaldea
Lege bat lortzeko

Kultura soilik

presio sozialaren

kuantitatiboki

erreklamazio falta

baloratzea

4
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.1.5

ARABAN
K U LT U R A R E N
ALORREKO
ERRONKAK
LORTZEKO
MOTORRAK

MOTOR
NAGUSIAK
Gogoeta
estrategikoko
barne lantaldea

Erakundearen

Lurraldean ardatz

Plana,

egituratzaileko

aukera moduan

posizioa

ikusita

Taldearen motibazioa

Harremanen roleko

egiteko gaitasuna

eta profesionaltasuna

zentraltasuna

ezagutza,
esperientzia eta
ibilbidea

Proposamenak
eta
gaitasun proaktiboa
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AFAko Kulturako

Etorkinekin

langileen artean

elkar

sektorearen

ezagutzea

ezagutza

bultzatzea

lehenestea

MOTOR
NAGUSIAK
Sektore
lantaldea
MAHAIAk

Etorkinekin elkar

daukan

ezagutzea

babesa

bultzatzea

MOTOR
NAGUSIAK
Lurralde
lantaldea

Teknologia
Hobetzen
den garraio
sarea

Dauden
azpiegiturak

berriak,
elkarrekin
konektatzeko
tresna

AFAk kulturari
balioa ematea
eta lantalde
teknikoak
babestea

Langileria
hornitzea

Landa ingurunean
gazteen populazioa
gehitzea

4
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.1.6

ARABAN
K U LT U R A R E N
ALORREKO
ERRONKAK
LORTZEKO
ALIANTZAK

Eusko Jaurlaritza
eta lurralde kanpoko
beste erakunde
batzuk

Sektoreko erakunde

Vital Fundazioa,

esanguratsuak

beste fundazio

(MAHAIA, Karraskan,

batzuk eta Arabako

Eiken, Eskena…)

ALIANTZA
NAGUSIAK
Gogoeta
estrategikoko
barne lantaldea

enpresagintza

Sailaren eta AFAko
Arabako udalak eta
kuadrillak

beste sail batzuen
(Ekonomiaren
Sustapena, Turismoa,
Ingurumena)
zerbitzuak

29

Sektorearen
barruan (denok
gara kulturaren

SEKTOREAREKIN

sektorekoak, baita
AFA ere)

ALIANTZA
NAGUSIAK
Sektore
lantaldea

Beste erakunde
batzuekin,
finantzaketaren
bilaketan

Norabide askotakoak,
beste erakunde
publiko eta pribatu
batzuetatik eta
haietara

Sektore
ekonomikoekin

ALIANTZA
NAGUSIAK
Lurralde
lantaldea

Diziplina artekoak,
gizarte, kultur,
politika eta
biztanleria
alorretako
eragileak

Turismoa
eta garapen
agentziak

4
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.1.7

AFAren
PAPERA
KULTURAN
Grupo Reflexión
Estratégica
Interno

ARABAKO FORU
ALDUNDIAREN
PA P E R A

Sare(et)an lan egitea, konexioa

Koordinaziorako markoa, testuingurua eta eginkizuna,
batez ere udal eta kuadrillekin

Programazio propioa eta kanpokoa lurralde osoan

Finantzaketa egokia eta nahikoa. Baliabideak, dirua,
espazioak eta abarrekoak eskaintzea
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AFAren
PAPERA
KULTURAN
Sektore
lantaldea

Trukaketak gidatzea eta garatzea, eta parte hartzeko prozesuak
egitea, erakunde publiko eta pribatuekin

Mahaia erabiltzea, etorkizun kultural bat lortzeko
solaskide gisa. Solaskidetza beste eragile aditu
batzuengana ere zabaldu behar da

Pertsona sortzaileen prestakuntzan inbertitzea. Heziketako
espazioetatik eta AFAk hormak botatzetik hastea

AFAren
PAPERA
KULTURAN
Lurralde
lantaldea

Lidergoa

Koordinazioa

Dirua ez ezik bestelako baliabideak eskaintzen dituena

Baliabide pribatuen bilaketa laguntzea eta sustatzea

Bitartekaritza, kontaktuak erraztuz

Bitartekaritza hutsa

4
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.2

DIAGNOSTIKOA

Sektoreak

burua,

• Finantzaketa iturri gehiago eta hobeak eskuratzea

ziurtasunik eta egonkortasunik gabe, batzuetan

kili-kolo

ikusten

du

bere

(ekimenen autonomia eta bideragarritasun ekono-

prekariotasunean, baina ilusioz eta konpromisoz

miko handiagoa lortzeko).

beterik halere, ez bakarrik bakoitzaren erakundea
eta proiektua indartzerakoan, baizik eta Araban
kulturaren

birbalorazio

soziala

egiterakoan.

Azken urteetan sektore honetako sentsibilitateak
bateratzen dituzten zenbait kolektibo sortu edo
indartu dira, proposamenak egiteko asmoarekin eta

• Sentsibilizazio handiagoa izatea arteen eta kulturaren aurrean (eremu politiko eta ekonomikoena
barne).
• Hezkuntza izaerako programak garatzea (hezkuntza formala, ez-formala eta informala barruan

jarrera proaktiboarekin; hori aipatutako jarreraren

sartuz eta eskumenen mugak kontuan hartuz).

erakusgarri argia da (horra hor, adibidez, MAHAIA,

• Kultura politiken epe laburreko, norabide bakarreko

Karraskan, Plataforma A…). Jarrera hori argi eta
garbi jarri da agerian prozesu osoan zehar. Kexak eta
auhenak alde batera utzita, batzarrak oso aktiboak
izan dira, jakina, norabide askotako kritikak ere egon
dira, bai eta ideia eta proposamen aberatsak ere.
Sektorea, eragile publiko zein pribatuak barne
hartzen dituena, bat dator (nahiz eta ñabardura
batzuekin) kulturak Araban dituen oinarrizko behar
batzuekin:
• Eragileen arteko koordinazioa areagotzea (horretarako, halabeharrez, eragileek hobeto identifikatu,
ezagutu eta aintzatetsi behar dute elkar, euren tamaina
edo presentzia publikoa alde batera utzita).
• Balioan jarri emakumeek kulturaren arloan izandako parte-hartzea eta ekarpena.
• Eskaintza deszentralizatzea (bai geografikoki bai
eragileen aldetik).

ikuspegi efektista eta instrumentala gainditzea
(gehienetan esplizituak ez direnak).
• Sektoreko eragile aktiboei (eremu askotan jarduten dutenak eta sentsibilitate oso ezberdinak
dituztenak) entzutea eta partehartzeko bideak
eskaini, horrek guztiak erabakiak hartzeko lagundu
ahal izateko.
• Sektorearen kualifikazio altuagoa, proiektuen eta
erakundeen kudeaketari dagokionez.
Eraikuntzaren oinarri gisa har daitezkeen potentzialtasunak antzeman dira: sektorearen aberastasuna
eta aniztasuna; sektoreak duen gaitasuna, hobetzeko
aukera dagoen arren, antolatzeko eta proposamenak
egiteko; egitura eta azpiegitura egokiak egotea
(salbuespenak salbuespen); lurraldearen tamaina
(txikia izatea eta dena hurbil egotea aukera gisa ikusi
behar dugu); sormenak gizartean eta ekonomian

33

daukan garrantziari buruzko diskurtsoa globalki

laburreko ikuspegia (urte bateko edo gehienez ere

izaten ari den gorakada, eta sektoreko plangintzarako

legegintzaldi bakarreko ikuspegiarekin lan egitea

bokazioa, besteak beste Arabako Foru Aldundian,

ez da nahikoa), aurrekontu urriak (aurrekontu

Gasteizko Udalean eta Laudioko Udalean ikusten ari

publikoetan hobekuntza txikiak antzeman diren

garena.

arren, 2009ko krisi aurreko garaiko egoerara

Abiapuntu horretan oinarrituta, aipatu ditugun
erronka nagusiak sortzen dira, berriz landuak izan
ostean honela formulatuta geratuko direnak:
• Kulturaren balioaren gizarte pertzepzioa hobetzea.
• Kulturaren eta sormenaren sektorearen garapena
kontuan izatea.

itzultzeko ahalegin handiagoa egin behar dela
uste da) edo administrazioaren zurruntasuna
(eta batzuetan betebeharren eta izapideen artean
dagoen aldea, eskuratutako onurei dagokienez).
Baina elementu motorrak edo traktoreak ere ikusten dituzte, hala nola kulturak Araban bizi duen
bultzada kolektiboa (hiriburuaren eta gainerako

• Lurraldearen Kultura garapen orekatua bultzatzea.
• Kultura politika AFAren estrategia globalean
kokatzea.

lurraldearen artean oso desberdinak izan arren),
sektorean dagoen jakintza eta kualifikazioa (garatu
beharrekoa), teknologia berriak, euren jardueran
nazioarteko eredu diren ekimen eta eragileak eta

Noski, badaude erronka horiek lortzeko bidean

Arabako Kulturaren Plan Estrategikoak berak

oztopo diren edo oztopo izan daitezkeen elementuak

ematen duen aukera.

ere.

Sektoreak

honako

hauek

azpimarratzen

ditu besteak beste: kulturarekiko konpromiso
politikoaren gabezia orokorra (eremu ideologiko
desberdinei eta maila desberdinetako esparru
instituzionalei, bereziki, udalekoei, dagokienez), epe

Laburbilduz, sektorea finkatzea ahalbidetuko duten
ekintzak eta politikak behar dituen testuinguru bat
daukagu, hala, pixkanaka, sektorearen tamaina eta
eragina haz daitezen lortzeko, bai gure lurraldean
bai gure lurraldetik kanpo ere.
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P R OPOS A MEN ES T R ATE GIKOA

Ekarpen

guztiak

estrategikoko

egindakoan,

barne

eta

taldearekin

gogoeta

indartzen zaizkio, erronka jakin bat edo batzuk

egindako

sendotzen dituztenak, ezarritako printzipio batetik

lehenengo eskema orokor batekin erkatuta (non

edo batzuetatik edanez, publiko hartzaile jakin

barne antolaketako eta lantaldeko alderdiak ere

batzuentzat edo lehenetsitako aliantzekin...

sartzen diren), proposamen bat egin da, lengoaia
teknikoegia

baztertzen

duena

eta

Arabako

Kulturaren Plan Estrategikoa gidatu behar duen
testuinguru kontzeptuala definitzen duena.

Hona

hemen

eskema

orokorra,

testuinguru

estrategiko orokorra ulertzen laguntzen duena,
bere osagai nagusiekin: helburua edo eginkizuna,
fokua, printzipio orientatzaileak, heldu behar

Uste dugu plan estrategiko bat goitik behera eraiki

zaien erronka nagusiak, jarduketa ildoak edo bide

behar dela: printzipio eta balioetatik, bokaziotik

estrategikoak, Arabako Foru Aldundiko Kultura

edo ikuspegitik (hemen Fokua izendatu dugu),

Ekintza Zerbitzuaren eginkizuna eta harremanen

eginkizunetik edo izateko arrazoitik... ekintzetara.

ingurunea.

Baina behetik gora aplikatu behar da: ekintza

programak eta beraiek osatzen dituzten ekintzak

jakin bati jarduketa ildo jakin bat edo batzuk

aipatuko ditugu.

Hurrengo

kapituluan

jarduketa

HELBURUA/EGINKIZUNA

Proiektuaren
Edukiak
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AFAren Kulturaren Plan Estrategiko bat
definitzea, beste erakunde batzuekin
eta kulturaren sektorearekin batera, epe
motzeko ikuspegia gainditzeko helburuz,
eta kultura lurralde garapenaren.

12 PRINTZIPIO ORIENTATZAILEAK

1. BALIOA

2. ZEHARKAKOTASUNA

3. IRAUNKORTASUNA

• Kulturaren balio anitza (kulturala, soziala, 		

• AFAk zuzenean jardutea 			

• Kultura, garapen iraunkorraren laugarren 		

ekonomikoa).

(zeharkakotasunez begiratuz).

• Balioen kultura bat bultzatzea (balioak eta 		
balioaren pertzepzioa sortzea).

zutabea (Kulturaren 21 Agenda).

• Beste batzuek sektorea bultza dezatela 		
lortzea, hainbat ikuspegirekin (soziala, 		

• Kultura demokratikoa eta balioak.

ekonomikoa, lanekoa, turismoarena...).

• Kultur ekintza eta kultur aldaketa.

• Euskararen erabilera sustatzea balio katearen
maila guztietan: sorkuntza, ekoizpena,
kudeaketa, hedapena, komunikazioa,
pertsonen arteko harremana...
• Daukagun hizkuntza errealitatetik abiatuta
aritzea, diskriminazio positiboko politikekin.

(definizioa eta akordioa).
• Sektorearen bideragarritasuna (ekipamendu

• Adierazpenen eta diziplinen arteko hibridazioa.

7. EUSKARA

• Politiken iraunkortasuna denboran 		

8. OREKA
• Logika erradial batetik matrize edo sare 		
itxurako batera joatea lurraldean.
• Lurralde arteko mugikortasuna mesedetzea.
• Eskaintza eta eskaera deszentralizatzea 		
lurraldean.
• Kultura, landa ingurunearen indargarri eta 		
paisaiaren zaindari.

eta erakunde publiko eta pribatuak).

9. NORTASUNA + ANIZTASUNA
• Kultur aniztasuna / Kultur artekotasuna.
• Kultur nortasun dinamiko eta irekia.
• Tokiko, estatuko eta nazioarteko harreman
ugari bultzatzea.

4 ERRONKA NAGUSIAK

1. KULTURAREN BALIOAREN GIZARTE PERTZEPZIOA HOBETZEA
• Herritarren publiko xede jakin batzuekin (haurrak, nerabeak eta gazteak
bereziki).
• Beste jarduera sektore batzuetan (enpresa oro har, hezkuntza, osasuna,
turismoa...).
• Politikagintzan (kulturaren alorrean edo ez).
• Komunikabideetan .

3. LURRALDEAREN KULTUR GARAPEN OREKATUA BULTZATZEA
• Kuadrillekin eta udalekin koordinatuta.
• Eskaintza propioa deszentralizatzea.
• Kanpoko ekoizpena deszentralizatzen laguntzea.

2. KULTURAREN ETA SORMENAREN SEKTOREAREN GARAPENA 		
KONTUAN IZATEA
• Zuzenean + beste sektore batzuekin.
• Zeharka, beste batzuen bidez (ez bakarrik AFA).
• Amateurrak edo profesionalak.
• Norbanakoak edo erakundeak.
• Lehentasuna sektore nuklearrei (arteak, ondarea, kultur zerbitzuak eta
kultur merkataritza, kultur industria “tradizionalak”) eta balio 		
katean hutsik dauden mailak.

4. KULTUR POLITIKA AFAREN ESTRATEGIA GLOBALEAN
KOKATZEA
• Foru erakundearen lehenetsitako jarduketa ardatzak sendotuz eta
ardatz horien bidez sendotua izaten:
• Gizarte Ongizatea.
• Ekonomia biziberritzea.
• Araba Berdea.
• Lurralde oreka.

HARREMANEN INGURUNEA

Kulturaren eta sorkuntzaren sektorea
Arabako herritarrak
AFAko

Beste foru sail batzuk

Euskera,

Udalak
eta kuadrillak

kultura
eta
Kirol Sailea

Enpresaren eta
fundazioen mundua

Komunikabide 		
tradizionalak eta 		
bitarteko berriak
Beste erakunde batzuk
(EJ-GV, Ministerioak,
Europa…)

KOORDINAZIO, LANKIDETZA, SARE SISTEMA GIDATZEA
• Koordinazio egonkorra (egituratzea koordinatzea baino
gehiago da) kuadrilla eta udalekin (maila teknikoan eta 		
politikoan).
• Planaren jarraipena tokiko erakundeekin eta sektorearekin
• Arabar presentzia gehitzea sektoreko giroetan eta erabakiak
hartzen diren tokietan.
• Beste batzuei egin araztea (mugikortasuna, sektore 		
ekonomiko gisa bultzatzea, enplegua, turismoa, eta abar).

EPE LUZEKO FOKUA
EDO IKUSPEGIA

TENTSIOAK

FOKUA:
KULTURA
LURRALDEA
EGITURATZEN
DUEN ARDATZ
BIHURTZEA

Kultura esanahien, tokiko
biziaren, nortasunaren,
harremanen, mugikortasunaren
eta jarduera.
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• Lurralde tentsioa
• Sektore tentsioa
• Barne tentsioa

12 PRINTZIPIO ORIENTATZAILEAK

4. SENDOTZEA
• Kudeaketa gaitasunaren, gaitasun 		
komertzialaren eta karrera profesionalaren
garapena sektorean.
• Tokiko merkatuaren garapena.
• Kanpo merkatuen garapena.

5. ESKAERA
• Publikoak garatzea eta prestatzea.
• Portaera berriak sartzea (prosumers, 		
makers, ...).
• Eskaera berriak sustatzea artearen edo
kulturaren alorrekoak ez diren testuinguruetan.
• Dagoen eskaera zabaltzea eta kualifikatzea.

• Finantza alorreko sorkuntza eta dibertsifikazioa.

10. SORMENA
• Herritarren eta gizartearen sormena 		
bultzatzea.
• Pertsona eta erakunde sortzaileak 		
bultzatzea.
• Sormena beste sektore batzuetan sustatzea,
kulturaren sektoretik.

11. MEMORIA + BERRIKUNTZ
• Memoria historikoa.
• Ikuspegi berriak ondare eta kultura 		
tradizionalarentzat.
• Kulturaren berrikuntza eta berrikuntzaren 		
kultura sustatzea.
• Antolaketa eredu berriak eta negozio eredu
berriak bultzatzea.

6. BERDINTASUNA
• Genero politikak pertsonengan (kultur 		
eragileak edo herritarrak) eta edukietan.
• Kultura eta kultur adierazpena eskuratzeko
eskubidea.
• Kulturako sortzaileen eta profesionalen 		
aukera berdintasuna.
• Profesional gazteak eta 50 urtetik gorakoak
sustatzea.
12. LANKIDETZA
• AFAren paper konektorea (Hub).
• Lidergo argi eta banatuak.
• Eragile liderrengan (publikoak nahiz pribatuak)
politikak eta ekintzak bultzatzea .
• Erantzunkidetasuna.
• Proaktibotasuna.

LEHENTASUNA DUTEN 4 JARDUKETA ILDO

1. KOORDINAZIOA, LANKIDETZA, SAREA

2. TRANSFERENTZIA GURUTZATUA

• Programazioa (publikoa eta pribatua) koordinatzeko eta 		
arrazionalizatzeko mekanismoak (analogikoak eta digitalak) jartzea.
• Planaren garapenaren jarraipenerako eta hartan parte hartzeko 		
mekanismoa ezartzea.
• Sektoreko eta sektore arteko, lurraldeko eta lurralde arteko lankidetza
plataformak bultzatzea.

• Sektorearen barruan, eragile pribatuen artean, eragile pribatu eta 		
publikoen artean, eta eragile publikoen artean ezagutza, aintzatespena
eta lankidetza bultzatzea.
• Arabako Foru Aldundiko lehentasunezko ardatzetan eragiten duten
diziplina arteko sormen proiektuak sustatzea.
• Kanpo harremanak sustatzea.

3. GIZARTE SENTSIBILIZAZIOA

4. LANBIDEKO ETA ANTOLAKETAKO KUALIFIKAZIOA

• Publiko berrien artean arteak eta kultura bultzatzea.
• Herritarrek eta enpresek (batez ere lurraldeko sektore estrategikoen
artean) arteekin eta kulturarekin lotura izatea bultzatzea.
• Lurraldeko politika eta ekintza esanguratsuak erakustea. Sektoreari
ikusgarritasuna ematea. Eta kidetasunaren harrotasuna sortzea.

• Prestakuntza, entrenamendua + aholkularitza txertatzea
politiketan (arduradun publikoak), kudeaketa eta finantzaketan
(eragile publiko eta pribatuak), joeretan, metodologia berrietan
eta abarretan
• Gogoeta estrategikoa, antolaketaren aldaketa, kudeaketaren
hobekuntza eta finantzen dibertsifikazioa sektoreko 		
erakundeetan.

SEKTOREA BABESTEKO TRESNAK ETA PROGRAMAK
GARATZEA

• Sektorearen kontzentrazio geografikoa eta birdimentsionatzea erraztea.

ZUZENEKO ESKAINTZA, SEKTORE PUBLIKOAREN ETA
PRIBATUAREN ARTEKO LANKIDETZAN

• Dirulaguntzak. Foku berria, printzipio orientatzaileen, 		
erronken eta jarduteko ildoen arabera. (Plan zehatza).

• Ekitaldiak deszentralizatzea. Kuadrillekin eta udalekin 		
adostuta planeatuta eta eskainita:

• Beste batzuk: informazioa, prestakuntza, sektorearen 		
ikusgarritasuna, proiekzioa, ...

• Zuzeneko eskaintza (beste batzuek estali gabea).

• Kulturaren ikusgarritasuna eta pertzepzioa gehitzea, barruan
(AFA) eta kanporantz.
• Baterako finantzazioko tresnak bultzatzea.
• Eskumenen esparruan, mezenasgorako eta beste lotura
batzuetarako pizgarri fiskalak berrikustea eta garatzea.

• Kuadrillekin (1) eta udalekin (2) batera eskaintza egitea.

AFAko
Euskera,
kultura
eta
Kirol Sailea

• Eskaintza beste erakunde batzuekin batera 		
(Vital f., Eusko Jaurlaritza, Unibertsitatea...).
• Sektoreko beste erakunde batzuen ekimenetik aurrera.
• Lurraldean estali gabeko eskaintza bultzatzea 		
(bikoiztasunak ekiditea).

ERREFERENTZIAK
ETA AKZIOAK
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.1

HELBURUA E TA FOKU
E S T R AT E G I K O A

Zerikusia duten eragileen ekarpenak eta Arabako

kulturaren azpiegitura edo adierazpen gehiago

Foru

azken

edo gutxiago edukitzea bezala ulertuta, baizik eta

hamarkadetan jokatu duen papera aztertu ditugu,

herritarrek modu kritiko eta librean irudikatzeko,

eta ondorioztatu dugu Euskara, Kultura eta Kirol

sortzeko,

Sailaren epe luzerako orientazio estrategikoan edo

sartzeko, parte hartzeko eta abarretarako duten

Ikuspegian kultura lurraldearen ardatz egituratzaile

gaitasunaren zentzuan hartuta. Ez dago gizarte

bihurtzeko helburua sartu behar dela.

sortzailerik pertsona sortzailerik gabe. Ez dago

Aldundiak

kulturaren

alorrean

Lurralde tentsioak, batetik, eta sektore tentsioak,

adierazteko,

ekiteko,

harremanetan

gizarte berritzailerik aldaketa kulturalik gabe.

bestetik, are barne tentsioak ere –politika batzuk

Foku estrategikoan dauden ideia garrantzitsu

besteei gailentzen zaizkielako sortzen denak

batzuk ondoko hauek dira:

(bideratutako

• Kulturak gauza asko sortzen dituela uste dugu:

baliabideetan

horrek

dauzkan

ondorioekin)–, Plan Estrategiko baten planteamendu
zehatz bat egitera garamatzate, errealitatetik
abiatuta tentsio horiek orekatu nahi dituena.
Planteamendu honetan, ahal den neurrian, efektu
biderkatzaileak sorrarazi nahi genituzke, jarduketa
enfokatuagoak egitearen ondorioz eta, horrenbestez,
foku honekin eta gure ustez planaren ekintza
guztiak gidatu beharko lukeen pentsamenduaren
testuinguruarekin koherenteagoak diren jarduketak
egitearen ondorioz.
Horregatik, Arabako Kulturaren Plan Estrategiko bat
definitu nahi izan dugu, beste erakunde batzuekin eta
sektorearekin batera garatu ahal dena, epe laburreko
ikuspegia gainditzen duena, eta kultura lurralde
garapenaren elementu nagusi bihurtzen duena.

balioak eta esanahiak (eta emozioak, sentsazioak,
pertzepzioak, ...), tokiko bizitza (topaketa, elkarrizketa,
haustura... mesedetzen baititu), nortasuna (partekatutako esanahietatik abiatuta), mota askotako
harremanak, mugikortasuna eta, gainera, jarduera
ekonomikoa.
• Gure ustez, kultura eta sormena beste politika
batzuetan

eragiteko

funtsezko

faktoreak

dira, jakintzaren gizartearen eta ekonomiaren
testuinguruan (oraindik ere ekoizpenari eta zerbitzuei
erabat begira dauden ereduekin batera bizi dena).
• Uste dugu AFAko Euskara, Kultura eta Kirol Sailak
sektorearekin batera prozesu orokor bat gidatu behar
duela, lurralde ikuspegiarekin, berrorekatzailea eta
aukera berriak sortzen dituena, bai sektorearentzat

Sarritan, kultura garapenaren ondoriotzat jotzen da.

berarentzat

Baina, batez ere, garapenaren kausa da. Lurralde

pribatuak), bai beste sektore batzuentzat (beren

batean ez dago garapen iraunkor eta orekaturik

berrikuntza prozesuetan zehar arteen eta kulturaren

Kultura bizitza aberatsik gabe, eta ez artearen eta

ahalmen eraldatzailea euskarri har dezaketenak).

(izan

eragileak

publikoak

nahiz

5
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.2

PRINTZIPIO
O R I E N TAT Z A I L E A K

Arabako Kulturaren Plan Estrategikoak HAMABI

Aldundiko beste sail batzuen, garapen agentzien eta

PRINTZIPIO

egingo

abarrekoen babesa ezinbestekoa dela esan behar

du. Horiek dira planaren ekintzak definitu behar

dugu. Zeharkakotasuna, horrez gain, adierazpen

dituzten balioen markoa ezartzen dutenak. Plana

eta diziplinen arteko, eragile arteko nahitaezko

definitzeko

nahasketari eta hibridazioari dagokie.

ORIENTATZAILEREKIN

prozesuan

zehar

lan

eragile

guztiekin

izandako elkarrizketetan oinarrituta atera dira, eta
lantalde guztietan kontrastatu dira. Seguruenik,
ekintza guztiek ez dituzte printzipio guztiak barnean
hartuko, baina printzipio guztiak planean islatu behar
dira. Esparru kontzeptualaren eta ekintzen arteko
koherentzia maila ahalik eta handiena izan behar da.

3. IRAUNKORTASUNA. Guk uste dugu, Kulturaren
Agenda 21ekin bat etorriz, hauxe dela garapen
iraunkorraren laugarren zutabea (besteak gizarte
politikak, garapen ekonomikoa eta ingurumena izaki).
Baina, gainera, kultura politiken iraunkortasunaz aritu
nahi genuke (ikuspegi estrategikoarekin etorkizunak

Hauek dira, beraz, printzipio orientatzaileak:

eraikitzeko gaitasuna daukatenak), kultura sek-

1.

torearen eta beraren ekimenen –publiko nahiz

BALIOA.

Balioen

kultura

bat

garatzearen

garrantziaz ari gara hemen. Horrek zerikusia dauka
balioaren pertzepzioaren (gure eredu ekonomiko
eta sozialean funtsezkoa dena) eta kulturaren

pribatu– ikusgarritasunaz eta bideragarritasunaz.
Sektorearen iraunkortasunaren ideia hau funtsezkoa
da, besteak beste, finantza izaerako babes sistemak

garrantziaren pertzepzioaren aldaketa sozialean

erregulatzeko orduan.

balioek duten eraginarekin. Horrez gain, kultura

4. SENDOTZEA. Araban, kudeaketarako trebezia,

demokratiko batean sakondu nahi dugu, eta aldaketa
kulturala bultzatu. Horrenbestez, kulturaren balio
ekonomikoaren dimentsioa gainditzen da (nahiz eta
balio hori sustatzen den), eta kulturaren balio soziala
eta balio berariaz kulturala indartzen dira.

gaitasun komertziala eta karrera profesionala
egiteko ahalmena garatzearekin du zerikusia kultura
sendotzeak. Printzipio honen bidez, gure lurraldeko
eragile publiko nahiz pribatuen antolaketarako
gaitasuna hobetu nahi da. Baita ere tokiko

2. ZEHARKAKOTASUNA. Planaren begirada zehar-

merkatuaren garapenaren bidez eta beste kanpo

kakoa izan behar da etengabe. Gainera, beste eragile

merkatu batzuen garapenaren bidez, nazioartekoak

batzuek, ikuspegi ezberdinetatik abiatuta, kulturaren

barne. Modu berean, finantzetako sorrera eta

eremuan eragina daukaten baina Arabako Foru

dibertsifikazio eredu berriak behar dira, ez bakarrik

Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailak egin

ohiko funts erakarpenari begira, baizik eta Arabako

edo garatu ezin dituen gaiak bultza ditzatela lortu

Lurralde Historikoko eragile publiko eta pribatuek

behar du planak. Horrenbestez, eragile liderren,

baliabide propioak nola sor ditzaketen aztertzeko.
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5. ESKAERA. Printzipio hau publikoen presta-

9.

kuntzaren ingurukoa da. Dagoen eskaera zabaldu

nortasun dinamiko eta irekia geureganatu nahi

eta kualifikatu nahi du, baina baita beste eskaera

dugu, eta tokiko, estatuko eta nazioarteko harreman

batzuk sorrarazi eta arreta eman ere (enpresenak,

mota asko bultzatu. Gainera, zerikusia dauka

gizarte, osasun edo hezkuntza inguruneetakoak, eta

Kultura eskaeraren Kultura aniztasunarekin, Kultura

abar). Portaera kultural berriak (prosumers, makers,

artekotasunarekin eta genero berdintasunarekin.

hackers, eta abar) erakarri nahi ditu modu berean.
Eragile horiek, sarritan, eskaintzaren eta eskaeraren
arteko muga lausoan egoten dira eta ez dira oso
ikusgarri Kultura politika tradizionaletan.

NORTASUNA

ETA

ANIZTASUNA.

Kultura

10. SORMENA. Printzipio honek herritarren sorkuntzarako gaitasunak bultzatzen ditu, oro har.
Baina bereziki azpimarratu nahi ditugu pertsonen
sustapena nahiz profesionalki sorkuntza proze-

6. BERDINTASUNA. Berdintasunak zenbait alderdi

suetan aritzen diren erakundeen sustapena. Eta,

ditu. Batetik, genero politikak abian jartzen ditugu

zeharkakotasunaren printzipioari oso loturik, sor-

alor honetan, pertsonentzat ez ezik edukientzat.

mena kulturaren sektoretik beste sektore batzuetara

Beste alde batetik, berdintasun printzipioaz ari

zabaltzen saiatuko gara.

garenean kulturaren eta adierazpen edo sorkuntza
kulturalaren eskuratze unibertsalaren eskubideaz
ari gara. Horrez gain, sortzaileen eta kulturaren
profesionalen

aukera

berdintasuna

bermatu

beharra dago. Eta printzipio honetan sartu behar
dugun azken kontua gazte profesionalez gain 50
urtetik gorakoak sustatu beharra da.

11. OROIMENA ETA BERRIKUNTZA. Daukaguna
eta egindakoa aintzat harturik, eta ikasitakoa
ahaztu gabe, printzipio honekin ondare eta kultura
tradizionaletarako ikuspegi berriak bilatu nahi
ditugu, alde batetik. Baina, bestetik, kulturaren
berrikuntza sustatu nahi dugu sektorearen edozein
eremutan, baita berrikuntzaren kultura ere (bai

7. EUSKARA. Arabako Kulturaren Plan Estrategikoak

kulturaren eta sormenaren eremu publikoan eta

euskararen erabilera sustatu behar du balio katearen

pribatuan, bai jarduera sozial eta produktiboaren

begi guztietan: sorrera, ekoizpena, kudeaketa,

beste eremu batzuetan ere). Kultura, antolaketa eta

hedapena,

abarreko eredu berriak bultzatu beharra dago.

komunikazioa...

Gainera,

dagoen

hizkuntz errealitatetik jardun behar da, diskriminazio
positiboko politikekin, Euskararen Plan Estrategikotik
abiatuta AFAk edo beste erakunde eta administrazio
batzuek garatutako jarduerekiko koherentzia eta
eraginkortasuna bilatuz.

12. AFAren PAPER KONEKTOREA (HUB). Printzipio
honek esan nahi du foru erakundeak paper
konektorea bete behar duela, lidergo argi eta
banatuak proposatu ahal izateko moduan. Hau da,
lidergoa beharrezkoa dela kontuan izanik, ez da beti

8. OREKA. Lurraldean logika erradial batetik matrize

pertsona, erakunde edo elkarte jakin batean bakarrik

edo sare itxurako batera joateko lan egin behar

zentratu behar. Horretarako, politikak eta ekintzak

da. Lurralde barruko mugikortasuna mesedetzea

eragile liderrengan sustatu behar dira, publikoak

dakar honek, baita eskaintzaren eta eskaeraren

nahiz pribatuak izan, erantzunkidetasunean oinarri-

deszentralizazioa ere. Kulturak, gainera, landa

tutako funtzionamendua ahalbidetuz.

ingurunea bizkortu behar du, baita ingurune horrek
paisaia zaintzean duen papera ere.

5
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.3

ERRONKA
NAGUSIAK

Planak HIRU TENTSIO mota izan behar ditu bere

1. ERRONKA. KULTURAREN BALIOAREN GIZARTE

baitan: sektorekoa, lurraldekoa eta Foru Aldundia-

PERTZEPZIOA HOBETZEA

ren barrukoa. Tentsio horiek ez dira beti norabide

Kultura eskuratzea eskubide unibertsala da eta

berean joango, baina indarrak batu ahal dituzte,
proposatutako estrategiak funtzionatzea lortzeko.

beraz pertsona guztien eskura egon behar du,
salbuespen gabe eta bi alderditan: Kultur sormena

Tentsio horiek funtsezkoak dira planaren gauza-

eta kultur prestakuntza, artista, sortzaile eta

penean tonu egokia mantentzeko eta, noski, lortu

publikoena.

beharreko helburu nagusiak eta beraien eguneroko
aplikazioa baldintzatzen dituzte.

Eragile guztiak ados daude esaten dugunean
distantzia nabarmena dagoela kulturaren eta

Horretarako adierazleak ezarriko dira, horien bidez

sormenaren

helburu horiek aplikazioa eta lorpena neurtu eta

eta beraien benetako pisu sozial, politiko eta

ustezko

garrantzi

publikoaren

ebaluatu ahal izateko.

ekonomikoaren artean. Funtsezkoa da kulturaren

Arabako Kulturaren Plan Estrategiko honetan plan-

lan egitea (eragile horiek, sarritan, ia-ia “klase

teatutako erronkak hiru lantaldeetan proposatutako
lehentasunen analisiaren emaitza dira.
LAU ERRONKA atera dira:
• Kulturaren balioaren gizarte pertzepzioa hobetzea.
• Kulturaren eta sormenaren sektorearen garapena
kontuan izatea.
• Lurraldearen Kultura garapen orekatua bultzatzea.
• Kultura politika AFAren estrategia globalean
kokatzea.

eta kultur eragileen pertzepzio soziala hobetzeko
pasibotzat” jotzen dira, balio errealik sortzen
ez dutelakoan, ia guztiz funts publikoen mende
daudelakoan eta gizarte baliagarritasunik sortzen
ez dutelakoan, eta abar).
Erronka hau, beraz, ez dagokio bakarrik kulturarako
publiko berriak sortzeari, baizik eta tradizionalki
kulturaren alorrekoak izan ez diren eremuak
lantzeari, iritzi-liderrekin eta erabakitzaile sozial,
politiko eta ekonomikoekin batera, kulturaren eta
kultur eragileen balioaren pertzepzioa hobetzeko.
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Horretarako, biztanleriako zenbait publiko objek-

kudeaketa,

tiborekin lan egiteko asmoa dugu, hala nola

kultur

haurrak, nerabeak eta gazteak bereziki, gaur egungo

antzokiak, zinema aretoak, ...) eta kultur industria

publikoak kontuan izanik baina era berean kulturaren

klasikoei lotutako jarduerak (ikus-entzunezkoak,

prestakuntzaren dimentsioan eraginez, etorkizuneko

argitaletxeak...). Sorkuntzaren beste eremu batzuk

proiekzio batekin. Eta beste jarduera sektore

ere –hala nola diseinua, moda edo bideojokoak–

batzuekin, adibidez enpresaren sektorearekin oro

ez dira baztertzen, baina azpisektore jakin batzuk

har, baina baita hezkuntzaren, osasunaren eta

lehenesten dira, une honetan egoera ahulagoan

turismoaren sektoreekin ere, esate baterako.

daudelakoan eta kulturaren ikuspegitik ondorio

Ezinbestekoa da kulturaren balioaren pertzepzioa
hobetzea alor politiko eta instituzionalean, bai

bitartekaritza,

komertzioa

biderkatzaileak

dinamizazioa,

(liburu-dendak,

izateko

gaitasun

3. ERRONKA. LURRALDEAREN KULTUR

eremuan. Komunikabideetan ere eragin beharko

GARAPEN OREKATUA BULTZATZEA

eta partziala proiektatzen baitute, askotan tokiko
kultur eta sorkuntza ekosistemaren errealitatetik
urrunduta.

handiagoa

daukatelakoan.

kulturaren eremuan bai, batik bat, kulturaz besteko
genuke, sarritan sektorearen oso ikuspegi mugatua

...),

galeriak,

Planaren foku nagusiarekin bat etorriz, AFAk bere
eskaintzaren garapena sustatuko du, Arabako
kuadrilla eta udalekin batera. Kontua ez da
Aldundiaren irizpide zehatzetik arte eta kultur

2. ERRONKA. KULTURAREN ETA SORMENAREN

proposamenak gozatzeko aukerak eskaintzea,

SEKTOREAREN GARAPENA KONTUAN IZATEA

baizik eta eskaintza hori kuadrilla eta udal bakoitzeko

Arabak nekez izan dezake kultur bizitza aberatsa,
baldin eta bertako kultur eta sorkuntza sektorea
ez badago bere eginkizun sozial eta ekonomikoa
betetzeko baldintzetan. Horregatik, herritarrengan
jarri ohi den fokuak bere horretan jarraitu behar
du baina, orain, ahal den neurrian, zabaldu egin

kultur dinamikari modu koherentean egokitzea.
Dinamika horrek eraginkorrago bihurtuko du
eskaintza propioaren deszentralizazioa, baina baita
ere Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren nolabaiteko
babesarekin edo sail horrekin elkarlanean kanpoko
ekoizpena bultzatzeko hartzen diren neurriak.

behar da, bai sektore pribatura –komertziala nahiz

Ikus daitekeenez, plana garatzeko planteatutako

dirua irabazteko asmorik gabekoa, amateurra zein

jarduketa ildoetako eta ekintzetako askok (AFAk

profesionala,

erakundeena

plan honen garapenean bete behar duen rolean

(sektore honekin lehiatu gabe eta beraren posizioa

isla egokia izanik) lurraldeko eragileen arteko

eta proiekzioa indartuz)– eta lurraldeko eragile

komunikazioa eta koordinazioa indartzen dituzten

publikoetara

neurrietan eragiten dute, eta beste alde batetik

norbanakoena

(hurrengo

edo

erronkan

adieraziko

dugunez), koordinazioa eta hurbiltasun politikak

beraien

indartuz.

Gasteizek kultur eskaintzan eta eskaeran daukan

Arreta hori zuzenean eman dezake AFAk, baina

ikusgarritasuna

mesedetzen

pisu espezifikoa gainditu nahian.

baita sektoreko beste eragile publiko eta pribatu

4. ERRONKA. KULTUR POLITIKA AFAren

batzuekin lankidetzan, edo zeharka eman dezake,

ESTRATEGIA GLOBALEAN KOKATZEA

alor honetan espezializaturik ez dauden eragileen
bidez, baldin eta beraien jarduerak alorrean eragina
izan badezake.

dute,

AFAk

lurraldea

garatzeko

bultzatzen

dituen

politikak indartu behar ditu planak. Modu berean,
eta Arabako ekintza publikoa ikuspegi sistematiko

Kulturaren eta sormenaren sektore zabalaren

batekin ulertzeko beharrizanaren ondorioz, plan

barruan

hau beste politika sektorial batzuekin indartu

arreta

lehentasunak

sailkatzerakoan,

nukleartzat jotzen diren jarduerei emango diegu
lehentasuna.

Horretarako,

David

Throsbyk

proposatu duen zirkulu kontzentrikoen eredura
joko dugu: arteak, kultur jardunbide komunitarioak,
ondarea, aurrekoei lotutako zerbitzuak (kultur

beharra dago.
AFAren jardunean lau ardatzek dute lehentasuna,
eta foru erakundearen politika osoan eragin behar
dute: Gizarte Ongizatea, Ekonomia Biziberritzea,
Araba Berdea eta Lurralde Oreka. Planaren
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xedeetako bat kontzeptuzko eta ekintzazko zubiak

eta berrikuntzan?, nola kokatu kultura garapen

eraikitzea da, lau eremu horiekin eta lau eremu

iraunkorraren laugarren zutabe gisa?, ze ekarpen

horietatik. Zein ekarpen egiten dio kulturak gizarte

egin diezaieke kulturak Arabako paisaiaren zaintzari

ongizateari?, zer egin daiteke gizarte politiketatik

eta landa ingurunearen garapenari?, nola heldu

kulturak Araban daukan papera sendotzeko?,

kultur eta sormen erakundeen iraunkortasunari?, ze

nola lortu kulturaren eta sormenaren sektoreak

ekarpen egin diezaioke kulturak lurralde orekaren

ekonomikoki dinamiko diren eta Araban enplegua

garapenari?, lurraldea egituratzeko politika jakin

sortzen duten alorrak izan daitezela?, ze ekarpen

batzuek nola indartu ahal dute Euskara, Kultura eta

egin dezakete arteek, kulturak eta sormenak

Kirol Sailaren papera eta Araba sortzaileagoa izan

beste sektore ekonomiko batzuen garapenean

dadila sustatu?, ...

5
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.4

Arabako Kulturaren Plan Estrategikoak LAU JARDUKETA ILDO ezarri ditu:

• Programazioa (publikoa eta pribatua) koor-

• Koordinazioa, lankidetza, sarea.

dinatzeko eta arrazionalizatzeko mekanismoak
(analogikoak eta digitalak) jartzea.

• Transferentzia gurutzatua.

• Planaren garapenaren jarraipenerako eta hartan

• Gizarte sentsibilizazioa.

parte hartzeko mekanismoak ezartzea.

•Lanbideko eta antolaketako kualifikazioa.
Jarduketa

ildo

horiek

osagai

metodologiko

garrantzitsua daukate. Hau da, proposatutako
ekintzak aplikatzean aurretik aipatutako erronkei
heltzeko

modu

Hartara, beharrizan hauek ikusten dira:

zehatzak

eskaintzen

• Sektoreko eta sektore arteko, lurraldeko eta
lurralde arteko lankidetza plataformak bultzatzea.
2. TRANSFERENTZIA GURUTZATUA

dituzte.

“Polinizazio gurutzatua” ere esaten zaio. Hau da, nola

Eta printzipio orientatzaileek erakusten duten

jarri harremanetan toki ekimen ezberdinak (genius

pentsaera ereduaren eragin garbia jasotzen dute.

loci delakoa) beren artean eta kanpoaldearekin,

1. KOORDINAZIOA, LANKIDETZA ETA SAREA
Eragileen

arteko

koordinazioa

(eskaintzaren

tipologian, agendan, baliabideetan, ...), harreman
hierarkikoen gainetik kolaborazio jardueren garapena
bultzatzen duten lankidetza ildoak ezartzea, eta

jakintza

areagotzeko

eta

gizarteratzeko,

proposamen berriak sortzeko, dauden baliabideak
aprobetxatzeko, eta nolabait ikusgarritasunaz gain
proiektuen eta erakundeen dimentsioa handitzeko.
Modu honetan, zenbait helburu bete nahi dira:

lurraldean sare bat sortzea (ikuspegi erradiala

• Sektorearen barruan, eragile pribatuen artean,

gainditzen laguntzen duena) lehentasunak dira, plan

eragile pribatu eta publikoen artean, eta eragile

hau egiteko prozesu osoan hautematen denez.

publikoen artean ezagutza, aintzatespena eta

Horrenbestez, ildo hau ez dagokio bakarrik Arabako

lankidetza bultzatzea.

kultur eskaintza bateratzea eta komunikatzea ahal-

• Lurraldearen lehentasunezko ardatzetan (Gizarte

bidetzen duten tresnak ezartzeari; horrez gain, eragile

Ongizatea, Ekonomia Biziberritzea, Araba Berdea,

publiko nahiz pribatuen arteko harreman esparru berri

Lurralde Oreka) eragina duten diziplina arteko

batean oinarritutako dinamikak garatu nahi dira.

sormen proiektuak sustatzea.
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LEHENTASUNEZKO
JARDUERA
ILDOAK

• Kanpo harremanak sustatzea (bai Arabatik

4. NORBERAREN ETA ANTOLAKETAREN

eta Euskaditik kanpo, bai estatu mailan nahiz

KUALIFIKAZIOA

nazioartean).

Ez da estrategia hobeagorik antolaketa ona baino.

• Kontzentrazio geografikoa bultzatzea (sektore

Arabako kultur sektorea aberatsa da sormen

kontzentrazioko

gaitasun eta proposamenetan, baina ez dago

eremuak

babestea)

eta

birdimentsionamendua ahalbidetzea (bai berez, bai

behar

bezain

profesionalizatuta

kudeaketaren

lan sareak sortuz).

edo finantzaketaren ikuspegitik. Profesionalen eta

3. GIZARTE SENTSIBILIZAZIOA

izan behar da zein testuinguru zehatzetan mugitzen

erakundeen kualifikazioa lantzerakoan, kontuan

Kulturak Araban –eta gure ingurune osoan, oro har–
gizarte balioko defizita dauka. Zertara bideratzen
dituzten beren baliabideak –bai denborazkoak,
bai diruzkoak– herritarrek, baina baita enpresek
ere,

beren

erantzukizun

korporatiboan,

eta

diren, eta aintzat hartu behar da belaunaldi arteko
etenak daudela, erakundeen tipologian eta eskumen
erabilgarrietan islatzen direnak, merkatuan dauden
presentzia

maila

ezberdinak,

azpisektoreen

berezitasun esanguratsuak eta abar.

administrazio publikoek, beren politika publikoetan,

Alderdi hau gaitasunen hobekuntzari dagokio,

argi asko erakusten du gizartean kulturari eta kultur

bai kultur eragile publikoen bai pribatuen aldetik.

eragileei ematen zaien balioa. Garrantzitsua da

Batetik,

balio hori gehitzen eta kultur eta sormen praktikak

aholkularitza eskaini behar dira alor hauetan:

areagotzen lan egitea, ez bakarrik kontsumoaren

• Politikak (arduradun publikoak).

ikuspegitik, baizik eta adierazpenetik, eta kultur
eskaera gehitzen, kualifikatzen eta dibertsifikatzen
lan egitea. Horrenbestez, gizarteratzeari begira

prestakuntza,

pribatuak).
• Joerak eta merkatuak.

• Publiko berriengan arteak eta kultura sustatzea.

• Nazioartekotzea.

• Herritarrek eta enpresek (batez ere lurraldeko

• Sareko lana.

sektore

• Metodologia berriak.

artean)

arteekin

eta

kulturarekin lotura izatea bultzatzea.

eta

• Kudeaketa eta finantzaketa (eragile publiko eta

dauden prozesuak abiatu behar dira, xede hauekin:

estrategikoen

entrenamendua

Eta, horrez gain, sektoreko erakundeetan gogoeta

• Lurraldeko politika eta ekintza esanguratsuak

estrategikoa, antolaketaren aldaketa, kudeaketaren

erakustea. Sektoreari ikusgarritasuna ematea. Eta

hobekuntza eta finantzen dibertsifikazioa egiten

kidetasunaren harrotasuna sortzea.

lagundu beharra dago.

5
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.5

E U S K A R A , K U LT U R A E T A K I R O L
S A I L A R E N PA P E R A , J A R D U E R A
EREMUA E TA GAITASUN
NUKLEARRAK

Plan honetan ezartzen den ARABAKO FORU

• Planaren jarraipena erraztea tokiko erakundeekin

ALDUNDIKO EUSKARA, KULTURA ETA KIROL

eta sektore pribatu / sozialarekin, horretarako, parte-

SAILAREN PAPER berria ondoko helburu hauek

hartze eta lankidetza aktiborako markoak ezarriko

betetzeko da:

dira, hala, erabakiak modu kolaboratzailean hartzea

• Koordinazio, lankidetza eta sare sistema gidatzea.
• Sektorea babesteko tresnak eta programak
garatzea.
• Zuzeneko eskaintza egitea sektore publikoaren eta
pribatuaren arteko lankidetzan.

errazteko. Mahaia sortzeko dekretuan gauzatuko
da lurraldeko eragile eta mugimendu kulturalen
ordezkaritza.
• Arabar presentzia gehitzea sektoreko giroetan
eta kulturan eragina duten erabakiak hartzen diren
tokietan.

1. KOORDINAZIO, LANKIDETZA ETA SARE

• Beste batzuei egin araztea (mugikortasuna, sekto-

SISTEMA GIDATZEA

re ekonomiko gisa bultzatzea, enplegua, turismoa,

Gidatzeak proposatzea esan nahi du, motibatzea,

eta abar). Sinergiak eta efektu biderkatzaileak

taldea

bilatzea diziplinen eta politiken arteko harremanean.

egitea,

bateratzea,...

Betiere,

ulertuta

plan honen aplikazioan lidergo nagusia foru
izaerakoa izan behar dela, baina arrakasta izateko
beharrezkoa dela banatutako lidergoak garatzea,
bai barne mailan bai kanpoko eragile publiko edo

2. SEKTOREA SUSTATZEKO TRESNAK 		
ETA PROGRAMAK GARATZEA
Sektorea finkatzeko eta handitzeko mekanismo

pribatuekiko harremanetan. AFAren papera, alderdi

egokiak ezartzea, plan honen pautei jarraiki.

honetan, ondokoa da:

Mekanismo horiek honelakoak izan daitezke:

• Koordinazio egonkorra finkatzea (egituratzea

• Laguntzak. Beraien erregulazioan foku berria,

koordinatzea baino gehiago da) kuadrilla eta

printzipio orientatzaileen, erronken eta jarduteko

udalekin (maila teknikoan eta politikoan).

ildoen arabera.
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• Informazio, prestakuntza, ikusgarritasun, proiekzio

• Ekitaldiak deszentralizatzea. Kuadrillekin eta

eta abarreko sistemak eta programak.

udalekin adostuta planeatzea eskaintza:

• Kulturaren eta kultur eragileen balioaren komuni-

–Dagoen eskaintza mantentzea, gaur

kazioa, barruan (AFA) eta kanpoan.

egun beste inork asebetetzen ez badu.

• Baterako finantzaketarako tresnak bultzatzea.

– Kuadrillekin (1) eta udalekin (2) batera
eskaintza garatzea.

• Eskumenen esparruan, mezenasgorako eta artearen eta kulturaren munduarekiko bestelako enpresa

– Lurraldean esku hartzen duten 		

loturetarako pizgarri fiskalak berrikustea eta garatzea.

beste eragile esanguratsu batzuekin
eskaintza koordinatzea (Vital fundazioa,

3. ZUZENEKO ESKAINTZA LANKIDETZA PUBLIKO

Eusko Jaurlaritza, unibertsitatea, ...).

ETA PRIBATUAN

– Beste batzuen ekimenetik abiatuta.

AFAk zenbait jarduera egiten ditu zuzenean,
Arabako herritarrei eskaintzeko, edo udalekin

• Lurraldean estali gabeko eskaintza bultzatzea

eta kuadrillekin akordioak egiten ditu. Eskaintza

(bikoiztasunak ekiditea).

hori berrikusteko eta arrazionalizatzeko prozesu
batean, AFAren lana hauxe izango da:

.

5
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.6
E U S K A R A , K U LT U R A
E TA KIROL SAILAREN
HARREMANE TAKO INGURUNEA
A R A B A K O K U LT U R A R E N P L A N
E S T R AT E G I K O A R E N E S PA R R U A N

Harreman ekintzak areagotzea Euskara, Kultura

edo txikiak izan, profesionalak nahiz amateurrak,

eta Kirol Sailak bete behar duen paper berriaren

orientazio

ondorio nabarmena da. Plan honek ezarritako

harremanak bereziki (baina ez soilik) bultzatu behar

funtzio guztiak betetzeko, Arabako Foru Aldundiak

dira kolektibo antolatu proaktiboenekin, planaren

ondoko eragile hauek eratutako harreman ingurune

arrakasta lortzen lagun dezaketenak. Baina ezin

bat izango du euskarri:

ditugu alboratu erakunde txikienak edo antolatu

• ARABAKO HERRITARRAK. Foru zerbitzuen eta
lurraldean kulturgintzan dabiltzan erakunde publiko

komertzial

edota

sozialarekin...,

gabe dauden eragileak, lurraldean edo lurraldetik
kulturari balio diferentziala eman ahal diotenak.

eta pribatuek ematen dituzten zerbitzuen azken

• BESTE FORU SAIL BATZUK. Planak arrakasta

hartzaileak, laguntza deialdiak eduki edo ez. Kulturan

izango badu, batik bat diziplina artekotasunaren

ere unibertsaltasuna eta aukera berdintasuna

ikuspegitik, funtsezkoa da sektorea babesteko

sendotzea pizgarri ederra da Arabako kultur

proiektuen garapena bultzatu edo lagundu ahal

bizitzaren termometrorik onenarekin kontakturik ez

duten beste foru sail batzuekin harreman iraunkor

galtzeko.

eta arina izatea.

• UDALAK ETA KUADRILLAK. Funtsezko bazkideak

• BESTE ERAKUNDE BATZUK. Arabak ezin du

izan behar dira planaren garapenean, batez ere

aukerarik ez eragiteko gaitasunik galdu sektorean

bertan ezarritako FOKUTIK. AFAk eskualdeko

pisua duten edo sektorerako baliabideak ematen

lanari lehentasuna emango dio, udalekin harreman

edo bideratzen dituzten politikak erabakitzen diren

iraunkor eta arina eduki beharra ahaztu gabe.

lurraldez gaindiko eremuetan. Harreman horiek,

Koordinaziorako

proposamenen

AFAren

osoan

proposamen

dauden

bidez,

eta

Araba

baliabideen

arrazionalizazioa eta aprobetxamendu kolektiboa
sustatuko ditu AFAk.

zuzeneko

garapenerako

baliabideak

sortzeko helburuarekin ez ezik, sektorearen Arabako
erakundeei babesa emateko sortu behar dira.
• KOMUNIKABIDE TRADIZIONALAK ETA KOMUNI-

• KULTURAREN ETA SORMENAREN SEKTOREA.

KABIDE BERRIAK. Komunikabideekin informazio

Norbanakoek zein erakundeek osatu, handiak

hutsezko harremanen ohiko dinamikak mantentzeaz
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gain, garrantzizkoa da beraiek kulturaren eta

hori oraindik dagoen eremuetatik desagerraraztea,

kultur eragileen gizarte balioaren pertzepzioaren

eskumenen esparruan hobari fiskalak mesedetuz

hobekuntzan eta gizarte sentsibilizazioko prozesuan

eta, batez ere, erakutsiz erakunde publiko nahiz

inplikatzea. Garrantzitsua da, halaber, harreman

pribatuetatik balioa modu askotan eman ahal zaiela:

horien lurralde eremua gainditzea, komunikabideen

sozialki, komunikazioaren alorrean, berrikuntzaren

jarrera beste eremu geografiko batzuetan lantzen

ikuspegitik... Beste alde batetik, funtsezkoa da

baita sarritan.

fundazio pribatuekin –maiz gure lurraldetik kanpo

• ENPRESAREN MUNDUA ETA FUNDAZIOAK. Sarri
askotan, enpresaren munduak pentsatu izan du
kulturaren munduarekiko kolaborazioa bidesari
modu bat dela erakunde publikoekin harreman
onak eduki ahal izateko. Garrantzitsua da ikuspegi

finkatuta

daudenak–

harremanak

garatzea,

baldin eta kulturaren eta sormenaren eremu oso
ezberdinetan proiektuak babesteko interesa eta
gaitasun ekonomikoa badituzte.
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6

2017-2020 epean Plana behar bezala garatzeko

Euskara, Kultura eta Kirol Sailak aurreikusitako

definitu diren lehentasunezko ekintzak aurkezten

ekintza garatzeko behar duen urteroko aurrekontu-

ditugu hemen. 6 programa osagarri dira, testuinguru

esleipena izango du.

honetan bideragarriak direnak, prozesuan detektatu
diren beharrizan, potentzialtasun eta erronkei
erantzun nahi dietenak.

Hona hemen programa bakoitza ekintzaz ekintza
zehaztuta, bakoitzaren aktibazio urtearekin.
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PLANAREN EKINTZAK

6.1

Koordinazioko eta sareko programa

6.2

Prestakuntza eta kualifikazio profesionaleko programa

6.3

Finantza alorreko dibertsifikazioa sustatzeko 		
programa

6.4

Kultur erakundeak sendotzeko eta berriztatzeko
programa

6.5

Sorkuntza eta praktika garaikideak sustatzeko 		
programak

6.6

Harremanetako, publikoen garapeneko 				
eta sentsibilizazio publikoko programa

6

.1

KOORDINAZIOKO
E TA SAREKO
PROGRAMA

6.1.1 		
Planaren koordinazio nagusirako
eta jarraipenerako mahaia. Kulturaren
sektorearen aniztasuna eta lankidetza aktiboa
bermatuko du arlo pribatu eta publikoan,
akordioak modu kolaboratzailean hartze aldera.
Aktibazioa 2017an

6.1.2 		
Tresna digitala eragileen (auto)
mapeorako, azpiegituretarako, lurraldearen
agendarako, eragileen komunikazioa sendotzeko
eta ticketinga egiteko (bilaketa anizkoitzarekin:
eragilea, geokokapena, egutegia, alertak...).
Aktibazioa 2017an

6.1.3 		
Udaletako, kuadrilletako eta
AFAko kultur teknikarien arteko eguneroko
komunikaziorako tresna digitala.
Aktibazioa 2017an
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6.1.4 		
AFAren gaur egungo zuzeneko
programazioaren eskaintza berrikustea
(egokitasuna, udalekin eta kuadrillekin
kontrastatzea, eragile pribatuekin ez lehiatzea...).
Aktibazioa 2017an

6.1.5 		
Networking saioak eta tokiko
proiektuak ezagutzea, lankidetza bultzatzeko.
Aktibazioa 2017an

6.1.6 		
Sailen arteko koordinazio-mahai bat
eratzea bultzatzea Foru Gobernuaren esparruan.
Aktibazioa 2017an

6.1.7 		
Erakundeen arteko koordinaziomahai bat eratzea bultzatzea, inplikatutako
administrazioen topagune gisa.
Aktibazioa 2017an

6

.2

PRESTAKUNTZA
E TA KUALIFIKAZIO
PROFESIONALEKO
PROGRAMA

6.2.1 		
Arduradun politikoei zuzendutako
prestakuntza ekintzak, tokiko eremuko kultur
politikei buruz.
Aktibazioa 2018an

6.2.2 		
Prestakuntza eta entrenamendu
ekintzak, sektore publiko eta pribatuko teknikariei
zuzenduak (batez ere kudeaketan, finantzaketan,
marketingean eta komunikazioan, joeretan,
metodologia berrietan eta esperientzien
ezagutzan, berrikuntzan, behar bereziak aldez
aurretik analizatuz).
Aktibazioa 2017an
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6.2.3 		
Barne prestakuntzako ekintza
bereziak, paper berria jokatzeko beharrezkoak
diren gaitasunak garatzeko.
Aktibazioa 2017an

6.2.4 		
Kulturako administrazio prozedurei
buruzko lan mahaia (udal kontu hartzaileekin,
idazkariekin eta kultur arloetako teknikariekin).
Aktibazioa 2018an

6.2.5 		
Prestakuntza programen osagarri
diren eskuliburu praktikoak argitaratzea eta
zabaltzea.
Aktibazioa 2018an

6

.3

FINANTZA ALORREKO
DIBERTSIFIKAZIOA
S U S TAT Z E K O
PROGRAMA

6.3.1 		
Zuzeneko babeseko ildoak
berrikustea, jasotzaileen ordezkaritza batekin
lankidetzan arituz. Planaren irizpideei egokitzea
bi ekitalditan (2017 eta 2018), 2018tik aurrera
modu mailakatuan aplikatzeko.
Aktibazioa 2017an

6.3.2 		
Babesletza, mezenasgoa, eta
bestelako loturak bultzatzea enpresa munduaren
eta fundazio pribatuen eta arteen eta kulturaren
artean (mintegiak, workshopak, analisi fiskala,
esperientzien aurkezpena eta abar) sektorearekin
lankidetzan arituz.
Aktibazioa 2017an
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6.3.3 		
Gaitasunaren mezenasgoa
bultzatzea (enpresa munduaren jakintza
kultur erakundeei eskaintzea, boluntariotza
profesionalaren bitartez) sektorearekin
lankidetzan arituz.
Aktibazioa 2017an

6.3.4 		
Babes funts bat, arabar erakundeek
Europako programetan edo nazioarteko sareetan
parte har dezatela kofinantzatzeko.
Aktibazioa 2017an

6.3.5 		
Crowdfundinga sustatzeko funtsa,
matching gifts direlako estrategiekin konbinatuta
(hau da, bildutako dirua areagotzeko egiten den
ekarpen publikoa, normalean diru zenbateko
berdinekoa).
Aktibazioa 2018an

6

.4

K U LT U R
ERAKUNDEAK
SENDOTZEKO E TA
B E R R I Z TAT Z E K O
PROGRAMA

6.4.1 		
Kultur eta lanbide erakunde
autonomoei aholku ematea eta lagun egitea
(gogoeta estrategikoetan aholku ematea
eta lagun egitea, negozio eredu berriak,
nazioartekotzea, karrera profesionala,
ekintzailetza sortzailea...).
Aktibazioa 2018an

6.4.2 		
Lurraldean sorkuntza garaikideko
egiturak sendotzen laguntzea.
Aktibazioa 2017an

6.4.3 		
Sektorearentzako aukerei buruzko
informazio sistema iraunkorra (dauden elkarte
moduko egitura profesionalekin lankidetzan).
Aktibazioa 2017an
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6

.5

SORKUNTZA E TA
PRAKTIKA GARAIKIDEAK
S U S TAT Z E K O
PROGRAMAK

6.5.1 		
Sortzaileentzako lan espazioetan
sartzeko programa. Kultur eta sormen haztegiak
eta fabrikak.
Aktibazioa 2017an

6.5.2 		
Arte plastiko eta bisualen
erakusketa ibiltaria.
Aktibazioa 2017an

6.5.3 		
bekak.

Sorkuntzarako bekak eta egoitza

Aktibazioa 2017an
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6.5.4 		
Sorkuntza garaikideko eta
berdintasuneko proiektua.
Aktibazioa 2017an

6.5.5 		
Sorkuntzako eta kultur
aniztasuneko proiektua.
Aktibazioa 2017an

6.5.6 		
Ikerketa-proiektua, kultura
digitalaren, kultur berrikuntzaren eta
berrikuntzaren kulturaren, teknologia berrien
eta ekoizpena/ikerkuntza/lankidetza-proiektuen
hedapena erlazioaren arlokoa.
Aktibazioa 2018an

6.5.7 		
Kultura tradizionala
garaikidetasunetik bultzatzea.
Aktibazioa 2018an

6

.6

H A R R E M A N E TA KO,
PUBLIKOEN GARAPENEKO
E TA SENTSIBILIZAZIO
PUBLIKOKO PROGRAMA

6.6.1 		
Dauden hezkuntza proiektuen
ebaluazioa (Eskenatokiko Arte Tailerra, Antzerkia
Eskolan).
Aktibazioa 2017an

6.6.2 		
Umeengan eta nerabeengan
sormena sustatzeko proiektua.
Aktibazioa 2018an

6.6.3 		
Zeharkako topaketen bultzada
(kultura eta integrazioa, kultura eta osasuna,
kultura eta lurralde garapena, kultura eta
berrikuntza, kultura eta turismoa, ...)
Aktibazioa 2018an
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6.6.4 		
Harremanetako agenda politiko eta
tekniko sektorial bat sortzea (tokikoa, EAEkoa,
estatukoa, nazioartekoa).
Aktibazioa 2017an

6.6.5 		
Kulturaren balioari buruzko
komunikazio- eta prestakuntza kanpaina
(sektorearekin batera egin beharrekoa).
Aktibazioa 2018an

6.6.6 		
Arabaren presentzia sektoreko,
tokiko, EAEko, estatuko eta nazioarteko foroetan.
Aktibazioa 2017an

6.6.7 		
Genero-ikuskeraren inklusioa eta
egokitzapena bultzatzea arte-sormenean eta
publikoen prestakuntza eta sentsibilizazioan.
Aktibazioa 2017an
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