


ABAROA BIZTU!

Abaroa gunea biziberritzeko proiektua izan da Abaroa biztu!. 2014ko uztailetik azaroa bitarte burutu da Lekeitioko 
udalaren ekimenez eta Hiritik At elkartearen aholkularitza teknikoaz.

Ahalduntzean oinarritu den prozesu hau Abaroa gunea biziberritzeko pausu bat besterik ez da izan.
Liburuxka honetan prozesuaren nondik norakoak eta bertatik irtendako ondorioak azaltzen dira.



AHALDUNTZE PROZESUA

Parte hartzeaz haratago joateko bokazioa izan duen prozesua izan da Abaroa biztu!. Herritarren iritzia jaso eta erabakit-
zeko ahalmena emateaz gain, herritarrak eta eragileak prozesuan aktiboki inplikatu dira.
Horrenbestez, Abaroa gunea bera kudeatuko duen eragilea sortu da: Abaroa biztu! asanblada.

Hiru ildo nagusi izan ditu prozesuak: diagnostikoa, hausnarketa eta ekimenak.



DIAGNOSTIKOA
Diagnostikoa uztaila eta abuztuan zehar izan zen. Horretarako, Hiritik At-eko teknikariek hainbat bilera burutu zituzten Lekeitioko kultur 
elkarte, eragile sozial eta norbanakoekin.
Diagnostiko honetan herriak dituen baliabideen mapeoa burutu zen, Lekeitiok dituen behar sozio-kulturalak nabarmendu ziren eta Aba-
roarentzako lehen proposamenak jaso ziren.

DIAGNOSTIKO BILERAK
Diagnostikoari buruzko bilerak 14 eragile edota norbanakorekin egin dira. Inklusibitatea kontuan harturik, elkarte hauen ikuspegiek Lei-
keitioren aniztasuna bermatu dute.

INAUGURAZIOA
Abuztuaren 16an, Abaroa gunearen lorategiaren inaugurazioa izan zen, Udalak bultzatutako Auzolan taldeak urteetan zehar burututako 
lanari esker. Abaroa gunearen herritartze prozesuan ekimen garrantzitsua izan da.

IDEIEN MURALA
Inaugurazio egunean Ideien Murala ariketaren bitartez, Lekeitiarrek Abaroa gunearentzako dituzten proposamenak jaso ziren.



HAUSNARKETA
Asanblada, tailer eta metodologia desberdinak erabiliaz, Abaroa gunea eztabaidatu, hausnartu eta diseinatu zen iraila, urria eta azaroan 
zehar. 
Landu diren gaiak hauek izan dira: Abaroaren izaera eta funtzioa, espazioen erabilerak, gestioa, finantziazioa eta zahar berritzea.

ASANBLADAK
11 asanblada burutu dira guztira prozesuan zehar. Asanblada hauetan aipatutako hausnarketa burutzeaz gain, Abaroa Jai Kulturala pres-
tatu eta prozesua bera zuzendu da. 30-40 pertsona artean bildu dira astero-astero asanblada hauetan.

ARKITEKTURA PUZZLEA
Arkitketura puzzlea ariketa Irailaren 20an burutu zen Herriko plazan. Bertan Abaroa Jauregiko programa arkitektoniko orokorra marraztu 
zen asanbladan ipinitako izaera eta funtzio batzuen arabera.

GESTIOA MARRAZTUZ
Gestioa eta finantziazioa landu ziren Abaroa gunean bertan, Urriaren 4an egindako ariketa honetan. Astra kultura fabrikako eta Sarobe 
Kultur etxeko ordezkariak izan genituen tailer hau burutzeko.



ABAROA JAI KULTURALA

AHALDUNTZEA ETA
ANIZTASUNA

Prozesu honen erronka nagusienetakoa Lekeitioko eragile eta he-
rritarrak Abaroaren guneaz jabetu eta espazioaren biziberritzea 
bere gain hartzea izan da. Abaroa herritarrek egina eta herrita-
rentzako gunea izan behar delako hain zuzen ere. Abaroa kultur 
jaialdia horren erakusle izan zen.

Azaroaren 8an eta Katu beltz jaiarekin batera antolatutako jaian 
herri mugimenduak, sortzaileak, elkarte kulturalak eta ehundaka 
Lekeitiar izan ziren, Leikeitio eta etorkizuneko Abaroa irudikatuz.



ONDORIOAK

Behin prozesuaren nondik norakoak azaldu direla, horra hor hilabete hauetan egindako lanean adostutako ondorioen 
laburpena. Azpimarratu nahi genuke betiere, Abaroa Berriaren inguruko eztabaida ez dela amaitu eta etengabeko 
hausnarketa eman behar dela gune honek herritarrek izango dituzten beharrei ahalik eta hoberen 
erantzuteko momentu oro.



       KULTURA ETA SORKUNTZA
Asko dira Lekeition dauden kultur elkarte eta ekimenak, baita mota desberdineko sortzaileak ere. Guzti horientzako gune izan nahi du 
Abaroak. Guzti horiek saretu eta bultzatzeko, interakzioz ekimen eta proiektu berriak sortzeko eta Lekeitio Kultura munduan erreferente 
bilakatzeko.

       EUSKARA
Lekeitioko kultura euskaraz idatzi, kantatu eta marrazten da, banaezinak dira beraz Kultura eta Euskara. Arlo honetan ere, Abaroak egi-
tasmo berri eta interesgarriak ekarri ditzake.

             TOKIKO EKONOMIAREN SUSTAPENA
Lekeition lan eta bizi lelopean, garrantzitsua da Abaroa bezalako gune bat tokiko ekonomia sustatzeko baliogarria izatea. Zentzu horre-
tan kultura eta sorkuntzaren sektorea Lekeitioko ekonomia dinamizatu dezakeen arloa kontsideratzen da. Bestetik, Abaroak bertako giza 
baliabideak zein bertako produktuak erabiltzeko apustua egin nahi du.

      AUTOGESTIOA
Gobernantza eredu berriak lantzen ari diren garai honetan, autogestioa sustatzeko espazioa izan nahi du Abaroak. Herritarrak beraiek 
herriko bizitza sozial, kultural edo ekonomikoaren jabe izan behar direla aldarrikatu nahi dugu.

ABAROAREN IZAERA



ABAROA GUNEA E_1/500
Abaroa gunea bere osotasunean 
ulertu behar da. Gestioaren atalan azal-
duko den bezala Abaroako Asan-
bladak gune osoaren gestioa eta 
erabakitze ahalmena izango du.

JAUREGIA
Abaroa gunearen baitan aukera gehien 
eskaintzen dituen espazioa da eta ho-
rrenbestez, eztabaidaren puntu ga-
rrantzitsuena. Aldi berean, zaharberrit-
ze lan handiena behar duen gunea da.

GUARDETXEA
Orain urte bat gazte asanbladak guar-
detxea okupatu zuela eta gaztetxea sor-
tu. Honek prozesua baldintzatu du.
Honen inguruko hausnarketa ez da 
amaitu baina Abaroa gunearen eta 
proiektuaren parte moduan ikusten da.

LORATEGIA
Jada Lekeitiarrentzako erabilgarri da-
goen espazioa da Auzolan taldeak egin-
dako lanari esker.



ARKITEKTURA. EZTABAIDARAKO PROGRAMA
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Abaroa gunea herritarrentzako izango bada, herritarrek egingo dutelako izango da. Horretarako markorik aproposena asanblada da, Le-
keitiar orori irekia izango den asanblada eta Abaroa gune osoaren inguruko erabakitze ahalmena izango duena.

ABAROA BIZTU! ASANBLADA
Abaroa Biztu! Asanbladan herritarrak, eragileetako ordezkariak zein udaleko ordezkariak bilduko dira maila berean. Asanblada hau urtean 
zenbait alditan bilduko da eta Abaroa gunearen ildo nagusiak definituko ditu.

TALDE MOTORRA, LAN TALDEAK ETA LANGILEAK
Asanbladak definitutako lan ildo eta erabakien pean talde motorra, lan taldeak eta langileak izango dira.
Espazio eta ekimen desberdinek dituzten beharren arabera lan taldeak osatuko dira eta hauetako ordezkariak talde motorrean bilduko 
dira.
Langileek kafetegia eta barnetegia zein harrerako lanei erantzungo diote batez ere. Bestelako lan batzuk ere langileen ardurapean gelditu 
daitezke beharren eta diru iturrien arabera.

ERABILERA BALDINTZAK
Denon inplikazioa bilatzen duen espazioa izanik, Abaroako erabiltzaileek ere zenbait ardura izango dituzte batez ere, espazioen zaintza, 
txukuntasuna eta garbitasunari dagokionez.

UDALAREN ARDURAK
Kontutan izanda jabetza publikoko gune batetaz ari garela Udalak ere zenbait ardura izango ditu: Abaroa ondare historiko-arkitektoniko 
den heinean, horren zaintza izango du, espazioen zaharberritze edo zaintzarako inbertsioak egin beharko ditu eta berea izango da gunea-
ren inguruko azken erantzukizuna, betiere autogestioa eta auzolana bultzatuz.

AUTOGESTIOA



KOFINANTZAKETA

Herritar, eragile eta instituzioen aportazioen bitartez baina batez ere, Abaroa guneak berak sor ditzaken etekin bitartez finantziatuko da 
Abaroa.

AUTOFINANTZAKETA
Autofinantziaketarako planteatzen diren jarduera iraunkorrak kafetegia eta barnetegia lirateke. Bestetik antolatzen diren ekintzetarako 
sarrera edota ikastaroen matrikulak diru iturri garrantzitsu bat izan daitezke ere.
Bestetik, ekimen puntualak burutu ahalko dira finantzaketa gisa.

HERRITARRAK
Abaroa guneko bazkidetza diru iturri gisa ulertzen da, baita herritarren parte hartze gisa ere. Bazkidetza horren truke deskontuak izango 
liratezke ekimen zein ikastaro desberdinetan.

INSTITUZIOAK
Udalaren edo beste instituzio publiko batzuen aportazio ekonomikoa ezinbestekoa izango da Abaroa gunea aurrera ateratzeko batez ere 
zaharberritze lanei aurre egiteko. 



ONDARE KATALOGAZIOA
Jada martxan dagoen prozesua da Udalaren ekimenez. Ondare izaerak Abaroa gunea bere horretan mantentzeko balioko du, baita zahar-
berritze lanei aurre egiteko egon daitezkeen diru laguntzak eskatzeko ere.
Bestetik ondare izaera garrantzitsua izango da proiektu arkitektonikoa lantzerakoan.

PROIEKTU ARKITEKTONIKOA
Proiektu arkitektonikoak Abaroaren zaharberritzea eta izaera berria definituko ditu. Prozesuan erabakitako programaren araberakoa izan 
behar du. Ildo horretatik erabiltzaile/herritarren/asanbladaren esku hartzea bermatu behar da proiektu horren diseinuan. Horretarako 
asanbladak konkurtso arkitektonikoaren oinarrien idazketan parte hartzea aurreikusten da Udalarekin batera.
Autosufizientzia energetikoa eta baliabideen aprobetxamendua bilatuko duen proiektua izan beharko da.

ZAHARBERRITZE LANAK
Udalak zuzenduko ditu zahar berritze lanak. Hauek maila eta epe desberdinak izango dituzte hainbat faktore desberdinen arabera. Lan 
moten arabera herritarren parte hartze bat edo beste bilatuko da: auzolanak, langile brigadak, fp ikasleen praktikak...

ZAHARBERRITZEA



HEMENDIK AURRERA...

Abaroa biztu! Abaroa gunea berreskuratzeko pausu bat besterik ez da izan. Hartutako erabakietan sakondu eta dina-
mika iraunkor bat sortzeko lan handia dugu aurretik. Guzti horri ilusioz eta gogoz ekingo diogu eta horregatik Abaroa 
biztu! Asanbladan parte hartzera animatu nahi ditugu Lekeitiar guztiak, aniztasunetik denontzako izango den espazioa 
denon artean eraikitzeko.



www.abaroagunea.wordpress.com

HIRITIK AT
www.hiritik-at.org


