
Helburuak  
 
“Basauriko Udala barrutik eta kanpotik” 
 
 Orokorrean hiritarrek, Udalari buruz, administrazio-erakunde bat dela pentsatzen dute, eta 
zergak biltzeaz eta gestioak tramitatzeaz arduratzen dela. Hiritarrek udalari buruz duten iruditik 
kanpo geratzen da, zerbitzu eskaintzaile den kontzeptua.  
 
 Baina erakunde horiek denboraren joanean jarraitu duten bilakaera hiritarrengandik, 
zuretzako izango den kontzeptutik, hurbil egoteaz arduratzea izan da, gobernu-ikuspegi batetik 
baino areago.  
 
 Demokrazia Parte Hartzailea Udal erakundeetara iritsi zenetik, gero eta gehiago ematen 
zaie hitza hiritarrei, eta ugarituz doaz parte-hartzeko bideak, eta udala gero eta gehiago dago 
hurrengo kontzeptuei lotua: hiritarrentzat, hiritarrengatik, eta herritarrekin. 
 

Hiru puntu horiek kontuan izanda, jardunaldiak antolatzekoan izan dugun helburua udala 
herritarrei hurbiltzea izan da, eta egiten dugun lan guztia ezagutzera ematea, bai eraiki barruan 
egiten dena bai horren erakunde autonomoen bidez egiten dena, modu horretan, Basauriko 
herritarrek, zerbitzuren batean pentsatzen dutenean, beren udalak eskaintza hori ba ote duen 
jakiteko, edo bestela, informazioa eman diezaioten ea beste bitartekoaren batera joan behar duten. 
Halaber, Jardunaldia erakusleiho bezala aprobetxatu da online baliabideak eta sortu berri den 
auzotarren bitartekaritza zerbitzua aurkeztu eta dinamizatzeko. 
 
Ekintza Plana / Ekintzak  
 

Ekintza planak bi alde izango ditu. Alde batetik, Udalak ikastetxeentzat antolatu dituen 
Ate Irekiak Jardunaldiekin ,  ikasleei hurbildu arazi nahi zaie bai erakundea bera bai horren 
funtzioak eta funtzionamendua, eta baita ere horko pertsonak ere, modu horretan, Udala lehen 
eskutik ezagutzeko aukera izan dezaten.  

 
Beste alde batetik, herritar guztiei zuzendutako beste jarduera bat ere planifikatu da, “Udala 

Kalera Irteten da” izena duena. Eta horren helburua aurrekoaren bera da, hots, mundu guztiak 
Udala eta horren lana gertutik ezagutu dezala, eta horretarako, bost egunez erakusketa bat egingo 
da Solobarriako karpan. 

 
Jardunaldi horietara Basauriko haur eta lehen hezkuntzako eskola guztiak eta 

minusbaliotasuna duten pertsonentzako Lantegi Batuak Eskola Tailerra gonbidatu ditugu, nahiz eta 
denek ezin izan duten etorri. Azkenik, jardunaldietan parte hartu eta eraikina bisitatu duten 
ikastetxeak honako hauek izan dira: 
 

ο Providencia Ikastetxea 
ο Kareaga Goikoa Ikastetxea 
ο Velazquez Ikastetxea 
ο Sofia Taramona Ikastetxea 
ο Basauri Koop. Ikastetxea 
ο Basauri Koop. Ikastetxea 

 
 
Ekitaldi horretarako, alde ludikoa eta alde didaktikoa konbinatuko dituen formula bat 

aukeratu da, izan ere uste baitugu, heziketa dibertsioarekin lotuta egon behar duela, eta modu 
horretan ikasten dena hobeto ikasten dela.  

 
Bisitaldia honela egituratua egon da: 



 
BISITA 
 

o Harrera Udaletxeko atean 
o Lehen solairua bisitatzea, Alkatetzako itxaron gela erakutsi zitzaien, eta kasu batzutan, 

agendak denbora ematen zuenean, Alkate Andreak agurtu zituen, bigarren solairua 
bisitatzea, eta hor Informatikan geldialdi bat egin zen, non azaldu zitzaien zein den egiten 
den lana, eta Interneteko orrialde desberdinak erakutsi zitzaizkien, eta gero berriro Bilkura 
Aretora jaisten zen. 

o Bilkura Aretoan sartu, eta hor, ekitaldiaren aurkezpena egiten zen. Aktore batek udal bat 
zer den adierazten die, eskolaumeen profila kontuan izanda, zer lan egiten diren, nortzuk 
lan egiten duten, etab. Aurkezpena, kasu batzuk kenduta, euskaraz egin zen.  

o Funtzioa amaitutakoan, bisitari dagokion oroimen-erregalia ematen zaie (udalaren marka 
serigrafiatua duen hiru puntako markatzaile fosforeszentea edo erabilera askotako 
erregela. 

o Irteera lagundu eta agurra.  
 

 
Monitorizatuta dauden adierazleak  
 
Ez da erabili. 
 
Babeslea  
 
Udala bera. 
 
Baliabideak eta aurrekontua  
 
Udalarenak berarenak 
 
Garapena  
 
Jardunaldiak planifikatu, garatu eta ebaluatzeko ardura udaleko langileen esku egon da. Eta 
eszenan jartzeko, erakundez kanpoko aktore bat kontratu zen. 
 
Finantzazioa  
 
Finantzazio publikoa 
 
Zein kolektibori zuzendua egon den  
 
Basauriko haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeak eta minusbaliotasuna duten pertsonentzako 
Lantegi Batuak Eskola Tailerra 
 
Hasiera-eguna  
 
24/02/2011 
 
Amaierako eguna  
 
11/03/2011 



 
Informazio gehiagorako  
 
Informazio gehiago: www.basauri.net  


