
abaroa biztu!
ikerketa ekintza parte hartzailea

2. liburuxka

diagnostikoa



Aurkezpen liburuxkan azaldu bezala, Abaroa biztu! prozesuaren 1. fasea diagnostikoa izan da.
Hasiera batean eragileak eta norbanakoak 5 multzotan banatzea eta 5 diagnostiko bilera egitea aurreikusi genuen.

Diagnostikoa udan burutu denez (uztaila eta abuztuan zehar) zaila suertatu da hasieratik 5 multzo horietan egon behar zi-

ren pertsona edota talde guztiak biltzea eta taldeetan egin ordez Hiritik At-ek eragile bakoitzarekin diagnostiko 
bilera bana egin du.

Honek eragile bakoitzaren izaera, prozesuaren inguruan duen iritzia eta Abaroarentzako dituen proposamenak era zuzena-
go batean ezagutzeko aukera eman digu.
Bestalde, ez da oraindik egon, prozesuaren baitan, eragileen arteko komunikazio edota eztabaidarik.

... parte hartzaileak ...
Hauek izan dira diagnostiko bileretan parte hartu duten eragile zein norbanakoak:

potxuak martxan
lekittoko gaztetxea
abaroa lorategiko auzolan taldea
aittita txiki elkartea
perkusio taldea
herri asanbldada
lekeitioko bandako zuzendaria
arragua sorkuntza laborategia
jubilatuen elkartea

atabaka elkartea
azalerak
zahar egoitzako zuzendaria
lekitto bedarra



... diagnostikoaren edukiak ...
Diagnostikoa osatzeko ariketetan hurrengo puntuak jorratu dira:

lekeitioko azpiegiturak
lekeitioko beharrak
abaroaren potentzialidadeak

Diagnostiko ariketa horietako emaitzak liburuxka honetan antzeman daitezke. Horretaz gain eta bilera horien ondorio beza-
la, hurrengo ekarpenak barnebiltzen ditugu:

azpiegitura azpimarragarriak
eredu interesgarriak

Liburuxkaren azken zatian prozesuaren jarraipenerako asanbladaren funtzioa eta 2. fasearen 
azalpena aurkitu daitezke.



... lekeitioko baliabideen mapa ...
_kultura

1. kultur etxea
2. zinea

3. nautika

_jendartea
4. gazte gunea

5. gaztetxea
6. ikastola

7. eskola publikoa
8. jubilatuen etxea

9. zahar etxea

_ekonomikoak
10. usotegi ortuak
11. merkatu plaza

_bestelako
baliabideak

12. abaroa
13. kofradia zaharra
14. eskolape plaza



... azpiegitura azpimarragarriak ...

Nautika Eskolak funtzio kulturala eta musikala du. Bertan Aittitta Ttiki elkartea edota Aittitta 
Makurra txaranga aurkitzen ditugu.
Musika eskolak ikastaroak eskeintzen ditu eta Lekeitioko bandak bertan entsaiatzen du.
Musikari lotutako iharduerak mugak aurkitzen dituzte bai Kultur Etxean bai Nautikan bestelako 
ekimenak ez eragozteko.

nautika

kofradia zaharra
Alde zaharrean kokatutako eraikin handia da, eta beste eraikin batzuen segidan dago, kale 
batean. Oinplano ia karratua du, eta hormak igeltsuztatuak dauzka; zokaloan, bao inguruetan, 
izkinetan eta solairutik solairurako tarteetan, harri landua ageri da.
Ekimen puntualak antolatzen dira bertan, hala nola, arte erakusketak.

Lekeitiok eskeintzen dituen baliabide eta azpiegituren diagnostikoa egin ahala prozesuan kontutan hartu beharko diren 
beste azpiegiturak agertu zaizkigu.
Azpiegitura horiek erabilera gutxi edo ez argia dute eta horiek kontutan hartuz gero hainbat eskakizun desberdinei erant-
zun ahal zaio.



... abaroa zertarako? ...
Lekeitioko beharren inguruan eta Abaroaren potentzialidadeen inguruan galdetu dugunean hamaika izan dira jasotako 
erantzunak.
Horiek ordenatzeko ahalegina egin dugun einean hauek izan dira atera ditugun idei nagusi edo multzoak.

musika
Musika eskola eta bandak paper garrantzitsua dute Lekeitioko bizitza soziala eta kulturalean. Bestalde, 
azpiegitura propio baten beharra nabarmena da.
Bestetik, badaude ere zenbait musika talde entsaio lokal egokiak behar dituztenak.

herri etxea
Kultur elkarteak, mugimendu sozialak eta eragile ainitz daude Lekeition. Horien arteko ezagutza/kolabor-
zioa hobetzeko topagune baten beharra azpimarratu da. Kolaborazio horretatik Lekeitio kulturalki, sozialki 
edota ekonomikoki dinamizatzeko aukerak biderkatu daitezke.

kultura eta sorkuntza
Kultura Lekeitioko ikur bezala ulertzen da. Kultur ekimen eta adierazpen anitzak aurkitu daitezke herrian, 
eskeintza zein ekoizpen aldetik. Are gehiago, kultura eta sorkuntzak Lekeitio ekonomikoki dinamizatu de-
zaketen sektoreak izan daitezke.

euskera
Euskera Lekeitioko izaera definitzen duen aspektu nagusietako bat bezala ikusten da. Euskerak Abaroaren 
izaera, edota bere funtzio nagusia ere, definitu ditzazke.

Proposamen guztietan jaso daitekeen idei amankomuna zera da: Abaroak Lekeitioko motore ekonomikoa 
izan behar da.



... eredu interesgarriak ...

udalak herri mugimenduari zeditutako eraikina
talleres de guernica fabrika ohia

zerbitzuak

taldeentzako gelak, eszenatokiak, sukaldea, barra-kafetegia, areto multifuntzionalak...

Astra kulturarako fabrika soziala da: arlo publikoaren kudeaketan jendartearen parte-hartze zuzena bultzatzen duen espa-
zioa. Astrak kulturaren ikuspegi zabala lantzen du; pertsonen eta taldeen ahalmen sortzailea eta soziala dira bere oinarri 
eta helburu. Kulturaren ideia hau ez da mugatzen ekoizpen artistikora soilik; ekimen soziala, pentsamendu kritikoa eta es-
fera publikoaren demokratizazioa bilatzen duten ideien eta ekintzen hedapena ere barne hartzen du.

astragernika

+info: www.astragernika.net
kulturarako fabrika soziala



udalaren eraikina

zerbitzuak

areto nagusia, grabaketa eszenatokia, bilera gelak, tailerrak, ikus-entzun eta argiztapen 
baliabide anitzak... 

Urnietako Sarobe eraikina arte eszenikoen gunea da. Arte eszenikoetan eta ikus-entzuneskoetan sorkuntza-prozesuak 
garatzeko gunea eskeintzen du: sortzeko, garatzeko, asmatzeko, hautatzeko, probatzeko, huts egiteko, konpontzeko, mun-
tatzeko, erabakitzeko, partekatzeko.

sarobeurnieta

+info: www.sarobe.info
arte eszenikoen gunea



okupatutako eraikina
suhiltzaileen egoitza ohia

zerbitzuak

session sala, irratia, bideogela, entsegu lokala,
grabaketa estudioa, ikus-entzunezkoen aretoa, ta-
berna, skate-park,
rokodromoa, tailerra, futbol zelaia, parkea, igerile-
kua...

Bonberenea Tolosaldeko talde eta pertsona ezberdinen artean sortu-
tako ekimena da. Aipatu ekimenean jende orori animatzen zaio akti-
boki parte har dezan. Modu honetan, ekimenarekin bat egiten duten 
guztien arteko erlazio sozio-kulturala bultzatu nahi du.
Bonbereneak gaur egungo gizartearen balore eta ekintzen erreferent-
zi alternatiboa izan nahi du. Kulturaren egile eta bultzatzaile zuzenak 
izan nahi duelako
Bonbereneak ez du laguntza ekonomiko instituzionalik jasotzen.

bonbereneatolosa +info: www.bonberenea.com
gaztetxea



estatuak herri mugimenduari zeditutako eraikina – autogestioa
lavapiés auzoko tabako fabrika ohia

zerbitzuak

areto nagusia, lorategia, jangela, barra-kafetegia, sukaldea, arte galeria, haurrentzako 
txokoa, liburutegia, rokodromoa, tailerrak, baratzak, grabaketa estudioa, bilera gelak...

LTBC es un centro social, impulsa la participación directa de l@s ciudadan@s en la gestión del dominio público. Un cen-
tro cultural que entiende la cultura como una noción que abarca las capacidades creativas y sociales de la ciudadanía. 
Dichas capacidades comprenden no solo la producción artística, sino también la acción social, el pensamiento crítico y la 
difusión de ideas, obras y procedimientos que buscan expandir y democratizar la esfera pública. LTBC es un centro inte-
gral que incluye lenguajes y modos de expresión, pero también la complejidad demográfica, cultural, étnica, de registros 
y modos de habitar del territorio y del tiempo inmediatos.

la tabacaleramadril +info: www.latabacalera.net

autogestionatutako gune soziala



udalak herri mugimenduari zeditutako eraikina, can batllón kokatuta

zerbitzuak

taberna-topagunea (750m2), antzerkia, zine-foruma, kabareta, liburutegia (300m2), audioto-
riuma (250m2), arte espazioa, rokodromoa, tailerra, baratza komunitarioa...

can batlóbartzelona +info: www.canbatllo.wordpress.com

bloc onze

La Plataforma Can Batlló és pel barri la formem des de l’any 2009 ciutadanes i ciutadans de tota edat vinculats als barris 
de La Bordeta, als quals s’han afegit de Sants, Badal, Hostafrancs i Font de la Guatlla. Ens reunim en assemblea cada 
mes per organitzar la reivindicació i preparar les diferents accions de protesta, proposta, treball col·lectiu veïnal i autoges-
tió d’espais, activitats i serveis socials; com són els ja existents a la nau industrial Bloc Onze conquerida la primavera de 
2011 i el primer Hort Comunitari i Jardi de Zona Verda.



... abaroa biztu! 2. fasea ...
Diagnostikoa osatu ostean, prozesuaren 2. faseari ekingo diogu.

Fase hau iraila eta urrian zehar burutuko da eta 2 ildo nagusi izango ditu:

_hausnarketa
Ildo honen helburu nagusia Abaroaren izaera berria marraz-
tea izango da. Abaroak izango d(it)uen funtzioa(k) eta gestio 
eredua definitzeko lehen pausuak emango dira.

arkitektura puzzlea irailak20
Abaroak izan ditzazkeen funtzioen ingurun tailerra egingo 

dugu eta hainbat proposamen osatuko ditugu.

gestioa marraztuz urriak18
Abaroa berria nola/nortzuk gestionatuko d(ut)en eztabai-
datuko dugu. Proposatuko funtzioen arabera gestio eredu 

ezberdinak proposatuko ditugu.

_ekimena
Abaroaren izaera berriaren inguruan eztabaidatzeaz gain, 
hausnarketa horiek lantzen joango gara. Horretarako, erabil-
garri dugun lorategian arituko gara.

lorategi sortzailea urriak4
Diagnostikoan ateratako funtzio edo idei nagusien arabera 
egun osoko egitaraua antolatzea litzake asmoa.
Egun horretan musika eskola, kultur elkarte eta mugimendu 
sozialen topagunea, Abaroaren ondare izaera eta oro har 
Lekeitiko ondare sozio-kulturala lorategian irudikatuko ditu-
gu ekintza desberdinen bitartez.

_abaroa biztu! asanbladak
Bi astetik behin asanbladak antolatuko ditugu. Asanblada horretan, eragileen ordezkariak zein norbanakoak parte hartu 
ahalko dute. Horretaz gain, Udaletxeko ordezkariak zein Hiritik At-eko teknikariak izango dira.
Asanblada honek prozesuan zehar ematen diren emaitzen inguruan eztabaidatu eta hausnarketa zein ekimen jarduerak 
aurrera aterako ditu.
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abaroa biztu!
ikerketa ekintza parte hartzailea

athiritik@gmail.com
www.hiritik-at.org


