
Debagoieneko gizarte eraldaketan eta 

garapen komunitarioan eragiteko bidea da 

Pertsona eta komunitatean oinarrituz 

Norabide edo ipar adostu batez 

 Ikerketa eta ekintza uztartuz 

 Iraunkortasun integrala bilatuz 

 Euskaraz, dagokion protagonismoa 

emanez 

Euskalduntasuna 
Elkartasuna / Lankidetza 
Iraunkortasuna 
Autoeraketa 

www.bagara.eus 



Arrasate ikuspegi hezitzailetik elkarlanean hobetzeko ekimena da.  Hezkuntza, eskola eta 
familiaren arduraz haratago ulertzen duen egitasmoa, komunitatea ere hezkuntza eragile 

garrantzitsua dela onartuz. Herri hezitzaile baterantz pausuak eman nahi ditu, herriko 
hezkuntza eragile guztiekin, erronkak identifikatu eta horiek elkarrekin aurrera eramateko. 

Arrasateko Udala , Txatxilipurdi elkartea eta Bagararen artean sustatu da. 

HELBURUAK: 
1. Ikuspegi hezitzailetik Arrasateren argazki eguneratua izatea 
2. Arrasaten hezkuntza ikuspegitik dauden kezkak eta aurrera begirako erronkak 

identifikatu eta lehenestea 
3. Lehenestutako erronka nagusiari erantzungo dion ekintza planaren diseinua 

adostea 
4. Eragileak elkar ezagutu eta sarea osatzea 
5. Komunitate ikuspegia indartzea 

NOREKIN: Arrasateko Udala, Txatxilipurdi, Arrasate Helduen eskola, Arrasate Herri 
eskola, Arizmendi ikastola, Arrasateko Institutua, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, 
Lanbide Hastapena, Guraso elkarteak, AEK, Ardatz eta Hezi hazi akademiak, 
Arizmendiko hezkuntza ez formala, Arrasate Musikal, Arrasateko Udal Euskaltegia, 
Goienagusi, Kale hezitzaileak, Udal gaztetxokoak, Udal ludotekak, AED, Ekin-auzoko, 
Goyeneche fundazioa, Elkarhezitzen, Ttak eta Arrasateko Udaleko 12 sail. 

  
  
 

#hezkuntza #ekimen komunitarioa #herrigintza #elkarlana 



Arrasateko azoka zaharra biziberritzeko ekimena da; beste modu batera kontsumituz, 
tradizioari eutsi nahi zaio, baina kontzeptu integratu, komunitario eta berritzaile batekin 

proiektatuz. Azoka beste modu batera antolatu eta kudeatu nahi da. Horregatik planteatzen 
da herri erronka bezala. Zentzu honetan, arrasatear guztien bizi-baldintzatan eragingo duen 

azoka eredu bat sustatu nahi da.  

HELBURUAK: 
1. Baserritar eta betiko postuei bultzada ematea 
2. Bestelako kontsumo ohiturak garatzea 
3. Azokaren ohiko jarduerei ildo berritzaileak gehitzea: multi-funtzionalitatea 
4. Arrasateko kapital soziala indartzea; etorkizuneko lankidetza testuinguruak erraztea 

NOREKIN: Arrasateko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Ibai Arte, Emaus, Harreman, 
Txatxilipurdi, Azokako postuak, Baserritarrak, Aspace, Kontsumo taldeak, Arkitekto taldea, Esku-
Artean, Arizmendi ikastola, Herri eskola, HUHEZI, Arrasate Zientzia Elkartea, Ekin emakume 
taldea, Arrasateko Gaztetxea, Herrigintza Gaztea, Jakion … 
  
  

 
#nekazaritza #kontsumoaren humanizazioa #hezkuntza #kulturgintza #politika publikoak  

#merkataritza txikia #enplegu lokala #herrigintza #iraunkortasuna 



Eltzia sormen sozialaren etxia da. Oñatiko sortzaile, herri mugimendu eta 
herritarren auto eraketa eta lankidetza egitasmoa.  

Herrigintzaren izpiritutik garatuko den proiektu komunitarioa da.  

HELBURUAK: 
1. Komunitatea gaitu, arlo honetan bere jabetza garatu eta 

elkarlana trinkotzea 
2. Kontsumitzeaz gain, sormena lantzea 
3. Herriko taldeentzat espazioa egokitzea 
4. Konfluentziak sustatzea 
5. Erreferentzialtasuna lortzea  

NOREKIN: Oñatiko Udala, herriko eragileak (kultura nahiz 
gizarte arlokoak) eta herritarrak  

  
 

#kulturgintza #herri politikak #elkartasuna #autoeraketa #elkarlana #belaunaldiak #harremanak #sormena 



 
kontsumo eta ekoizpen kooperatiba  

Nekazal eredu ekologikoa bultzatzeko, eta hurbilekoak eta sozialki justuak diren 
kontsumo ereduak garatu eta indartzeko irabazi asmorik gabeko Debagoieneko 
elkartea da. Lehen mugarri bezala, elikagaien oinarrizko saski osoa eskuratzeko 
denda-topagunea sortu da, bertako eta sasoian sasoiko produktuak eta 
bestelako produktu ekologikoak aurkitu daitezkeelarik bertan.  

HELBURUAK: 
1. Lehen sektorea eta kontsumo arduratsua biziberritzea 
2. Bertan ekoiztutako produktuen banaketa zentralizatzea 
3. Bertakoa, sasoikoa eta osasuntsua ekoiztu eta 

kontsumitzea 
4. Komunitatea bere buruaren jabe izaten laguntzeko: 

konfluentzian herrigintzara hurbiltzea 
5. Bailara mailan praktikatik eragitea ekintzailetasuna eta 

proiektugintza 
6. Protagonista guztientzat sozialki justua den sistema bat 

izatea 
7. Ekonomia eredu bideragarria eraiki eta lanpostu duinak 

sortzea 
8. Kudeaketa eta harreman humanoagoak sortzea 

NOREKIN: Lorelan koop., Debagoieneko Baserritarrak, 
Debagoieneko Mankomunitatea, Debagaraia Landa Garapen 
Elkartea, Jakion… 
  

 
#kontsumo arduratsua #iraunkortasuna #lehen sektorea 



Bailarako herri guztietara zabaltzen den antzerki/epaiketa satirikoa da; ekoizpena 
herriak berak egiten du. Herri batek bestea salatzen du, eta horren aitzakian 
topikoen inguruko antzezpena taularatzen da abenduaren 28xan. 

HELBURUAK: 
1. Antzerkia, musika, herri kultura, eta oro har sormena 

lantzea ikuskizun herritar baten bitartez 
2. Kultur eragileak elkarlanean jartzea udalak eta beste 

eragile sozioekonomiko batzuk ere batuz 
3. Bailarako herrien arteko dinamika trinkotzea; bailara 

artikulatzea 
4. Euskal Herriko kultur espresio zahar bat berreskuratzea 

NOREKIN: Debagoieneko udalak, Gipuzkoako Foru Aldundia,  Goiena komunikazio taldea, 
HUHEZI, Debagoieneko herrietako kultur talde eta eragile sozialak, antzerkilari eta antzerkizaleak 
… 

#kulturgintza #konfluentzia #komunitatea #sormena 

TOBERA 



Bergarako azoka biziberritu eta lehen sektorea indartzeko ekimena da. Larunbataz 
harago, azoka indartu nahi da, herriko eragileak eta ekonomia lokala bertan 
txertatuz. Gai guzti hauen inguruko sentsibilizazio lana egin nahi da , eta 
ekimen desberdinak hasieratik martxan jarri. 

HELBURUAK: 
1. Bergarako lehen sektoreari bultzada ematea 
2. Oxirondo azoka biziberritzea: herri eragileak, haur eta 

familientzat aisialdi gunea, … 
3. Bestelako kontsumo ereduak garatzea 
4. Ekonomia lokalari aukerak ematea 
5. Lehen sektorea, kontsumo eredua eta azokaren inguruko 

sentsibilizazioa garatzea 
6.  Bergarako eragile eta norbanakoen ezagutza eta elkarlana 

bultzatzea 

 
NOREKIN: lehen sektorea, hezkuntza eta beste zenbait 
sektoretako herriko eragile eta norbanakoak, gurasoak, eta 
Bergarako  Udala. 

  
 

#lehen sektorea #kontsumoa #hezkuntza #kulturgintza #ekonomia lokala #herrigintza 
#iraunkortasuna 



Arrasateko Azoka Plazan martxan jarritako proiektua. Bakoitzaren beharrak 
trukearen bitartez asetzea posible dela ikusaraztea da proiektuaren erronka 

nagusia. Norberak  behar ez dituen ondasunak, ustez balioa galdu duten horiek, 
beste norbaitentzat baliagarri izan daitezkeen ideia zabaldu nahi da.  

HELBURUAK: 
1. Trukearen kultura berpiztea    
2. Iraunkortasun ikuspegitik, gehiegizko kontsumoaren 

inguruko gogoeta sustatzea  
3. Berrerabilpena eta birziklapena sustatzea. 
4. Ekonomia bideragarriagoa bultzatzea 
5. Gazteen ekintzailetasuna asetzea 

 

 
NOREKIN: Arizmendi ikastola, Herrigintza Gaztea, Arrasateko 
Udala, Txatxilipurdi, HUHEZI, Arrasateko Garagunea 

  
 

#kontsumoaren humanizazioa  #iraunkortasuna #ekonomia #sustapen komunitarioa  #herrigintza Gaztea 

ELKARTRUKE 



Aretxabaletako herriaren, herri bizitzaren, bizimoduen, ekimenen, eta 
komunitateari dagozkion gaien inguruko argazki ahalik eta osatuena ateratzeko 

prozesua da hau. Diagnostiko komunitarioa oinarri, etorkizuneko erronkak 
modu parte hartzailean identifikatu dira. 

HELBURUAK: 
1. Aretxabaletako diagnostiko komunitarioa egitea 
2. Ehun soziala lantzea: kohesioa, herriaren artikulazioa 
3. Dibertsitate soziala bermatzea eta inklusio sozialerako 

espazioak eskaintzea 
4. Gizarte eragile eta pertsona anitzen inplikazioa bilatzea 
5. Ko-erantzukizuna garatzea: partaidetza sentimenduan 

sakontzea 
6. Herriaren erronka estrategikoak identifikatzea 
7. Udalgintza egiteko modu berriak esperimentatzea 

 

NOREKIN: Aretxabaletako Udala, herriko esparru 
ezberdinetako eragileak eta norbanakoak.   
  

 
#hezkuntza #ekimen komunitarioak #sozioekonomia #herrigintza #politika publikoak 



Arrasateko emakumeen parte hartze soziopolitikoa sustatzeko lehen Udal plana 
osatzeko proiektua da. Planaren garapena, ekimen parte hartzaile baten 

bitartez egin da, baina helburu nagusia, parte hartze soziopolitikoaren inguruan 
hausnartu eta emakumeek horren aurrean bizi duten errealitatea ezagutzea da. 

Parte hartze soziopolitikoa, bere zentzurik zabalenean eraldaketa sozialerako 
markoa denez, jendarte eta komunitate parekide bat sustatzeko ezinbesteko 

arloa da.  
 

HELBURUAK: 
1. Ekimen parte hartzaile baten bitartez, Arrasateko emakumeen parte hartze 

soziopolitikoa sustatzeko plana osatzea 
2. Arrasateko Udaleko Berdintasun Sailarentzat, emakumeen parte hartze 

soziopolitikoaren inguruan baliogarri izango zaion Planaren ardatz nagusiak 
marraztea 

3. Parte hartze soziopolitikoaren gaiari modu lokal eta komunitarioan heltzeko ekimena 
abiaraztea, ikuspegi feminista batetik, partaidetzaren gaian sakondu eta 
esperimentatzea 

4. Egungo egoeraren diagnostiko parte hartzailea burutzea 
5. Arrasateko antolatutako emakumeen jabetze kolektiboa indartzea prozesu honen 

bitartez 
 

 

 

NOREKIN: Arrasateko Udala (Berdintasun saila), Emakunde, 
herriko eragile ezberdinetan ari diren emakumeak, …   

  
 

#partaidetza  #herri garapena  #berdintasuna #politika publikoak 



Gazteak gai ezberdinen inguruan formatzeko gunea da, herrigintzara bideratutako 
edukiak landuz, esperientzia ezberdinak ezagutuz eta testigantza ezberdinen 
bidez. Gazteek, beraien inguruan eragin eta proiektu berrietan tiratzaile izan 

daitezen oinarriak eskaintzea. 

HELBURUAK: 
1. Debagoiena eskualdeko gazteak herrigintzarako 

prestatzea 
2. Auto eraketaren bidetik, gazteak  biziberritze egitasmotan 

protagonista izatea 
3. Herri ezberdinetako gazteek gune komun bat konpartitzea 
4. Gazteen ikuspegia Bagaran txertatzea  
5. Gazteen motibazioa eta konpromisoa sustatzea  
6. Eragiletza eta ekintzailetasuna bultzatzea 

 

 
NOREKIN: Txatxilipurdi, Lanki, Medeak, Bilboko Okupazio 
Bulegoa, Euskadiko Gazte Kontseilua, Debagoieneko Udalak, 
GaraiOn, Arizmendi, Lakabeko Komunitatea, Bonberenea , 
HUHEZI… 

  
 

#hezkuntza #iraunkortasuna #autoeraketa #ekintzailetasuna #etxebizitza #euskalduntasuna 



Sujeto y comunidad 

Bailara honetan hain presente egon den, eta dagoen, auto eraketaren paradigmak, 
ba al dauka oinarririk egungo erronkei aurre egiteko? Pertsona subjektu eta 

gizartea komunitate bihurtzeko ideiaren atzean, zer dago? Noraino egiten gara 
pertsona komunitatean?   

HELBURUAK: 
1. Komunitate eta kooperazioaren ideiak gaurkotasuna duela 

erakustea  
2. Idea komunitarioaren jatorria eta potentziala ezagutzea 

bailaran eta Euskal Herrian 
3. Kultura eta lidergoan aurreratzea 
4. Bagararen diskurtsoa oinarritzen laguntzea 

 

 

NOREKIN: LANKI eta Rafael Cristobal  

  
 #pertsona #ikerketa #kooperatibagintzaren biziberritzea #erakundeen kultura eta lidergoa 

#gizarte berrikuntza  


