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Aurrean duzun testua Irala eta Ametzolako esku hartze komunitarioko proiektuaren arloan izaera
ezberdineko pertsona, kolektibo eta baliabideekin eginiko lanaren fruitua dugu. Azkeneko bi urteetan eta
zuen parte hartzearekin, bi auzoetako premiazko beharren atzematean lagunduko gaituen abiapuntuaren
eraikuntzan egin dugu ekarpena. Horrela, “monografia komunitarioa” deritzogun dokumentua sortu
genuen. Honekin batera, “komunitate diagnosian” agertzen diren lehentasunak adosten lagundu digu lan
honek. Zehazki hiru izan dira lehenetsitako lan ildoak. Komunitate programazioan zehaztutako ekimenak
honako ildoetan egituratzen dira:
1.- Pertsonen isolamendua gainditu
2.- Oroimen historikoa sustatu eta auzo identitatean sakondu
3.- eremu sozio-hezitzailearen bidez haurtzaroan aukera berdintasuna sustatu
Jarraian azaltzen ditugun ekimenak, auzokide, kolektibo eta osatzen duten baliabideak diren Irala eta
Ametzolako protagonista ezberdinekin lan taldean eginiko, herritarren bizi kalitatea hobetzeko ahalegin bat
da.
Bilbon 2016ko urriaren 5ean
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AUZOETAN IDENTITATEA SUSPERTU ETA SAREA TAXUTUKO DUTEN HARREMAN ESPAZIOAK SORTU
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Jendearen isolamendua gainditu auzo identitatean zakontzeko
Eskuhartze L2
Haurtzaroan aukera berdintasuna sustatu ildo soziohezitzailearen bitartez
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Eskuhartze L2

Haurtzaroan aukera berdintasuna sustatu ildo soziohezitzailearen bitartez
L2 ildoan proposatutako antolakuntza ekimenak
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Mahai sozio-hezitzaile bat sortu
Caixa pro Infancia egitasmoa
Prebentzio jarduerak zonaldeko gazteriari zabaldu
IGE-ak sustatu
Eskola patioak auzoei zabaldu

L2 ildoan proposatutako garapen ekimenak
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eremua
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PROPOSATUTAKO EKINTZEN DESKRIBAPENA
Pertsonen isolamendua gainditu auzo identitatean zakontzek

IO1.1
Deskribapena

Helburu zehatzak

Inplikatutako baliabideak

Genero ikuspegia

Kulturarteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

IO1.2
Deskribapena
Helburu zehatzak

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia

Kulturarteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

Kulturarteko topaketak Hegoetxean

Kulturarteko topaketarako erreferentziazko gune
komunitario baten eraketa eta existitzen direnen
indartzea. Adikortasun zehaztua duten topaketa
informaletatik hasita, taldearen eboluzioa bermatuz
parte hartzaileen beharren arabera.
-Sorleku atzerritarreko pertsonen beharretara
moldatutako topaketa espazioak sortu.
- Kultura ezberdineko pertsonak Komunitate dinamikan
inplikatu
Gizarte ekintza saila, Berdintasuna, Lankidetza,
Bizikidetza eta Jaiak saila, ONG Berdinak, Hegoetxea
federazioa
Emakumeen behar zehatzei erantzungo dien espazioa
sortuko dira
Komunitate errealitatera konektatutako kulturalki
anitzak diren taldeen eraketan joera
Iralabarri eta Ametzola
Sorleku atzerritarra duten pertsona eta familiak

Bolondres plana

Auzoetako kolektiboak indartzeko, boluntariotza
bultzatzeko hitzarmen komunitarioa
- Inguruan existitzen den boluntarioen beharra
ezagutzera ematea
- Beraien ingurua hobetzeko hiritarrak motibatu, auzoko
kolektiboetan inplikatuz
Herritarrentzako arreta, Partaidetza eta Barrutiak saila,
Cáritas, Amiarte, Euskal Txoko, Tomás Camacho
Boluntario lanen garapenean emakumeok daukagun
pisua Planean ikusgai jarri
Kanpaina komunikatiboen garapenean, kultura eta
hizkuntza aniztasuna jaso
Iralabarri eta Ametzola
Herritarrak orokorrean eta sare sozial propioa eraikitzeko
zailtasun gehiago izan ditzaketen sektore horiek, hala
nola pertsona nagusiak eta sorleku atzerritarra duten
pertsonak

IO1.3

Nagusiei zuzendutako baliabide/ekimen/zerbitzuen
komunikazio plana

Deskribapena

Pertsona nagusien eremuan existitzen diren baliabide
guztien sistematizazio eta komunikazioa eraginkorrerako
ekimena

Helburu zehatzak

-Auzoetan existitzen diren errekurtso guztien
sistematizazio prozesu bat eragitea, pertsona nagusien
bizi kalitatea hobetzeko asmoz.
- Pertsona nagusiekin egindako lanean eragile berrien
inplikazioa, belaunaldi-arteko espazioen eraketa bilatuz
- estrategia komunikatibo eraginkorrak garatu, pertsona
nagusiak bertan inplikatuz
Gizarte ekintza saila, osasun saila, Surbisa, Cáritas,
Jubilatuen Etxea, Osakidetza
Emakume nagusiak grafikoki nabarmendu eta
komunitateari egiten dioten ekarpena
Komunikazio euskarriak landu eta hedatzerako orduan
kultura aniztasuna kontenplatu
Iralabarri eta Ametzola
Pertsona nagusiak

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia
Kulturarteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

IO1.4

Osasun astea

Deskribapena

Lurraldeko “Komunitate osasuna” oinarri duen
ekintzarekin erlazionatutako komunitate hitzarmena

Helburu zehatzak

-Osasunaren eremuko lurraldeko teknikarientzako
hausnarketa eta formazio espazioa sortzea
- “auzo osasuntsua” oinarritzat duen estrategia
partekatua sortzeko pausuak helburutzat izanik, auzoko
kolektibo eta herritarren sentsibilizazioa
- Azken finean, osasunaren giza baldintzatzaileengan
eragina izan
Kontsumo eta osasun saila, Eusko jaurlaritzako osasun
eta kontsumo saila Osakidetza, Munduko Medikuak
Eduki zehatzen bidez emakumeen beharrei aurre egitea
Ekimenari forma emango dioten edukiak ezartzerako
orduan, kultur aniztasunaren aldagaia aztertu
Iralabarri eta Ametzola
Osasuneko teknikariak eta herritarrak orokorrean

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia
Kulturarteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

IO1.5
Deskribapena

Helburu zehatzak

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia
Kulturarteko ikuspegia

Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

IO1.6
Deskribapena

Helburu zehatzak

Iralako Urteurrenaren ospakizuna

Programazio kultural zabal eta anitz baten osaketa,
bertan parte hartu nahi duten eragile komunitario
guztien ekarpenen bitartez
-Eragile eta kolektibo ezberdinen arteko sinergiak
ahalbidetuko duen programazio kultural bateratua
erabaki
-memoria kolektiboaren bidez, Iralako auzo izaeraren
indartzea bultzatu
- Existitzen diren auzoko aktiboak nabarmendu
Kultura saila, Gazteria eta kirola saila, Bilbao Izan, Irala
100 urte y Inguruko eragile komunitarioak
Lehenengo 100 urte hauetako auzoko eraikuntzan,
emakumeen ekarpena nabarmendu
Auzoko historiak eta gaur egun gertatu diren migrazio
mugimenduak agerian utzi, antolatzen diren ekintzen
bidez existitzen de aniztasun kulturalaren balorazioarekin
batera.
Iralabarri
“Irala 100 urte” eta auzoko eragile komunitarioak

Espazio zabalen dinamizazio soziokulturala (Ametzola/
Plaza del reloj/ Torre Urizar)

Elkarbizitza prebentziotik sustatzeko talde ahalegina
behar duen espazio zabalen dinamizazio estrategikoaren
planteamendu komunitarioa
- Dinamizazio behar duten, espazio zabalei zuzendutako
ekintza soziokulturalak bideratu, elkarbizitzarako
espazioak sortzeko

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia
Kulturarteko ikuspegia

Udal sailak eta bi auzoetako gizarte eragile eta teknikoa
Esandako espazioetan ekintza hezkidetzaileak
Kulturarteko elkargune eta elkarrizketa sustatuko duten
ekintzak aztertu espazio hauetan.

Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

Iralabarri eta Ametzola
Auzoetako hiritarrak

IO1.7

Merkatari elkartea sortzeko laguntza

Deskribapena

Irala auzoko merkataritza dinamizatuko duen elkarte bat
sortzeko ekintzekin berrekin.

Helburu zehatzak

- Auzo merkataritza bultzatu, bertako protagonisten
antolaketarekin
Ekonomi Garapen, Merkataritza eta Enplegua saila,
Surbisa, Iralako auzo elkartea eta inguruko merkataritza
Dinamika honetan emakume enpresa sortzaileen parte
hartze aktiboa sustatu, horretarako behar zehatzak
nabarmenduz
Dinamika honetan atzerritar enpresa sortzaileen parte
aktiboa sustatu, horretarako behar zehatzak sustatuz
Iralabarri
Iralabarriko merkataritza

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia

Kulturarteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

IO1.8
Deskribapena
Helburu zehatzak

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia
Kulturarteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

Tokiko komunikabide komunitarioen arteko koordinazioa
sortu eta sustatu

Tokiko komunikabide komunitarioen laguntzaren bidez,
informazio komunitarioa indartzeko ekintza bateratuak
- Tokiko bitartekoen erreferentzia handitu
- Tokiko bitartekoen koordinazioa hobetu
- Auzoetan mezuak zabaltzeko baliabide hauek
erabiltzera animatu Komunitate eragile ezberdinak
Iralabarri Aldizkaria, Irola, COAMI TB, Ikusi 7
Emakumearen ekarpena nabarmendu sortzen diren
komunikazio euskarri ezberdinetan
Kultura eta hizkuntza aniztasuna nabarmendu sortzen
diren komunikazio euskarri ezberdinetan.
Iralabarri eta Ametzola
Komunikabide lokalak

IO1.9

Hirigintza hobekuntza proposamenak (Eremu industriala /
Erdigune historikoa)

Deskribapena

Iralako auzokideen bizi kalitatea hobetzera zuzendutako,
arkitektura goi eskola teknikoko (EHU) 5. Mailako
ikasleen hirigintza hobekuntza proposamenak.

Helburu zehatzak

- Prozesu komunitarioan, Unibertsitatearen parte hartzea
bideratu
- Auzoko etorkizuna taldeak ikuskatu
- Auzoaren garapen aukerak grafikoki ikuskatu
Arkitektura Goi Eskola Teknikoa (EHU) , Iralako auzo
elkartea , Surbisa
Interbentzioko proposamenen garapenean genero
ikuspegiaren ikuspuntua txertatu
Interbentzioko proposamenen garapenean kulturarteko
ikuspuntua txertatu
Iralabarri
Iralako auzokideak

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia
Kulturarteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

IO1.10

Ikasleria eta komunitatea harremanetan jarriko duten
aktibitateak sustatu

Deskribapena

Inguruko bigarren hezkuntzako eskola eta beste eragile
komunitarioen artean zubiak eraikitzeko ekintzak.
Horrela, ikasleriak bere ikasketak, inguruko
errealitatearekin erlazioan eta praktikan jarri ditzake,
komunitatearen mesederako

Helburu zehatzak

-Komunitatearen parte hartzea bigarren hezkuntzako
eskolen dinamiketan
- Ikasleria bere errealitate hurbilarekin harremanetan
jarri
- Ikasleriaren ekarpena hurbilen duen komunitatera
bideratu
IES Eskurtze, IES San Adrian eta komunitate eragileak
Proposamenen garapenean genero ikuspuntua txertatu

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia
Kulturarteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

Proposamenen garapenean kulturartekotasun
ikuspuntua txertatu
Iralabarri
Bigarren hezkuntzako ikasleak

IO1.11
Deskribapena
Helburu zehatzak

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia
Kulturarteko ikuspegia

Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

IO1.12
Deskribapena

Helburu zehatzak

Inplikatutako baliabideak

Genero ikuspegia
Kulturarteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

Auzoko aniztasuna Iralako jaietan parte-hartzea bultzatu

Hausnarketa eta parte hartze prozesua, Iralako jaiak
auzoko aniztasunera egokitzeko
-Herritarrak auzoko jaiekin identifikatzen jarraitzea
bultzatu
-Parte hartzeko zenbait aukera eta maila eskaini, jaien
programari forma emateko helburuarekin
Espezifikoki: Berdintasuna, Lankidetza, Bizikidetza eta
Jaiak , Jai Batzordea, Iralako koadrilak
Biolentzia sexistaren prebentziorako protokolo bat sortu
auzoko jaietan
Jatorri anitzeko biztanleriarekin lan egiten duten eragile
komunitarioekin harremanak sortu, jaietako
programaren elaborazioan haien parte hartzea
bideratzeko
Iralabarri
Eragile komunitarioak eta Iralako herritarrak

Historian zehar emakumeek auzoko garapenean izan
duten isla agerian jarri

Emakumeek 100 urte hauetan Iralako auzoaren
garapenean egindako ekarpena ikusgai egitera zuzenduta
dago ekimen hau.
-Belaunaldi arteko harreman espazioak sortu
-Emakumeek historian zehar egindako ekarpena ikusgai
egin eta balioetsi.
-Memoria historikoan sakondu
Berdintasun saila, Gazteria eta Kirol saila, Iralarima,
Cáritas, Irala100urte, Jubilatuen Etxea, inguruko
institutuak
Genero ikuspegian ardazten den proiektua
Munduko hainbat lekuetatik etorritako emakumeen
ekarpenak
Iralabarri
Gaztaroa eta pertsona nagusiak

Haurtzaroan aukera berdintasuna sustatu ildo sozio-hezitzailearen
bitartez
IO2.1
Deskribapena

Helburu zehatzak

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia
Kulturarteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

IO2.2
Deskribapena

Helburu zehatzak

Inplikatutako baliabideak

Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

Mahai sozio-hezitzaile bat sortu

2016. urtean Iralabarri, Ametzola, San Adrian eta
Miribilla auzoetako mahai sozio-hezitzailea jarriko da
martxan. Mahai honek bere baitan hartuko ditu eremu
geografiko honetan haurtzaro eta familien esparruan
esku hartzen duten eragileak.
-Hezkuntza eta gizarte eragileen arteko topaketak sortu
-Eragile komunitarioen arteko sinergiak eta parte
hartzeak erraztu
-Interes orokorreko gaien inguruan kontrastea eta
elkarbanatzea sortu, esparru bakoitzean egiten diren
esku hartzeak hobetzeko
-Lurraldean aurrera eramaten diren esku hartzeen
inguruan irizpideak bateratu
Nagusia: Gizarte Ekintza saila
Parte hartzen dute: Baliabide teknikoak
Genero ikuspegia jaso landuko diren edukiak aukeratzeko
orduan
Kulturarteko ikuspegia jaso landuko diren edukiak
aukeratzeko orduan
Iralabarri eta Ametzola
Baliabide teknikoak

Caixa pro Infancia egitasmoa

Programa sozio-hezitzailea da, haurtzaroaren aukera
berdintasuna bultzatzea helburu duena. Egitasmoak,
giza-bazterketa pairatzen duten familiekin lan egiten
duten giza eragileen koordinazioa bilatzen du (0-16 adin
tarteko haurrekin) . Programak pobrezia egoeran bizi
diren haurren garapen soziala eta hezkuntza garapena
sustatzen ditu.
-Pobrezia egoeran bizi diren familiekin lan egiten duten
eragileen koordinazioa hobetzea
-Pobrezia egoera pairatzen duten haurren garapen
inguruneetan arriskuak murriztu
-Haurtzaroan aukera berdintasuna sustatu
Obra Social La Caixa, Bilboko Udala, Osakidetza,
hezkuntza zentroak, gizarte zerbitzuak eta Gazteleku
auzo elkartea
Iralabarri
Pobrezia egoeran bizi diren haurrak

IO2.3
Deskribapena
Helburu zehatzak

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia

Kultu-arteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

IO2.4
Deskribapena
Helburu zehatzak

Inplikatutako baliabideak

Genero ikuspegia

Kultur-arteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

Prebentzio jarduerak zonaldeko gazteriari zabaldu

Osasunarekin lotutako programa eta zerbitzu teknikoak
Iralako eta Ametzolako gazteriari zabaldu
-Zonaldeko gazterian eraginik ez duten baliabideen
identifikazioa
-Osasunarekin lotuta dauden giza eragileak hobetzea
-Lurraldeko baliabideak optimizatzea
Osasun komunitarioarekin lotutako baliabide teknikoak
Arreta berezia jarri emakume gazteek dituzten
beharretan, bereziki biolentzia sexistarekin lotuta
dauden horietan.
Pertsona gazte atzerritarren behar espezifikoez
arduratzea
Iralabarri eta Ametzola
Gaztaroa

IGE-ak sustatu

Hainbat eragile komunitarioren ekarpenak bideratzea
IGE-ak indartzeko asmoz
-Eskolen arteko ekintzak martxan jartzea
-Familiak motibatzea IGE-en parte izan daitezen
-IGE-ek lurraldean egindako lana ikusgai egin
-IGE-en eginkizuna ahal den neurrian erraztu
Nagusiki : IGE-ak, zonaldeko hezkuntza zentroak
Parte hartzen dute: udaleko zenbait sail eta eragile
komunitarioak
Haien kargura mendeko pertsonak dituzten emakumeen
parte hartzea sustatu sortzen diren dinamiketan.
IGE-etan hainbat jatorrietako familien parte hartzea
bultzatzeko neurriak ezarri
Iralabarri eta Ametzola
Haurtzaroa ,gaztaroa eta familiak

IO2.5

Eskola patioak auzoei zabaldu

Deskribapena

Eskola patioen erabilera komunitarioa optimizatzera
zuzendutako prozesua

Helburu zehatzak

-Komunitateak ekintza kulturalak eta kirol ekintzak
eskolaz kanpoko ordutegian garatzeko, eskola patioen
irekiera ahalbidetuko dezaketen aukerak aztertu
-Zehaztu gaur egun espazio hauen erabilerari lotutako
eskari zehatza zein den
-Komunitateko baliabideen optimizazioa
Euskara eta Hezkuntza saila, hezkuntza zentroak, eragile
sozio-hezitzaileak
Baterako hezkuntza lantzen duten ekintzen sustapena
espazio hauetan
Kulturarteko elkarbizitza sustapena helburu duten
ekintzak garatzea
Iralabarri
Haurtzaroa eta Gaztaroa

Inplikatutako baliabideak
Genero ikuspegia
Kultu-arteko ikuspegia
Lehentasunezko eremua
Lehentasuna duten
kolektiboak

