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Dokumentu hau Getxo Kultura 2018-2021 proiektuaren gauzapenean Kultibak 

Kultur Etxearekin batera egindako lan-prozesuaren ondorioa da. 

Proiektua Kultur Etxetik etorkizuneko ekintzen garapena ikuspuntu estrategiko 

eta operatibotik bideratzeko planteatu den beharrari erantzun nahian sortu 

da. 

Behar horri erantzuna emateko asmoz, Kultibatik dokumentu samur bat idatzi 

dugu Kultur Etxeko profesionalen egunerokotasunean baliagarri izan dadin.  

Dokumentuak bi atal bereizi ditu: 

 1. Liburua: Esparru kontzeptuala: dokumentu honetan erakundearen 

nortasuna finkatzen duen esparru kontzeptuala jasotzen da. Atal honetan 

planaren egitura globala aurkituko dugu, proiektuaren ezaugarri nagusiak eta 

egituraren lerro estrategikoak laburturik azaltzen direlarik. 

 2. Liburua: Esparru operatiboa: Bigarren liburu honetan  aurretiaz 

finkatutako lerro estrategikoei dagozkien ekintza-planak definitzen dira. 

Ekintza-planak lau multzotan banatzen dira: 

 Antolamendua 

 Ekipamenduak 

 Garapen ekonomikoa 

 Edukiak 

Azkenik, bigarren liburu honetan, multzo bakoitzaren garapenerako 

kronograma erantsi da. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Nortasuna



 

 

Zer egiten dugun 
"Kultura informazio partekatua da" diosku Mosterinek. Argi dago begirada 

antropologikoa dela, baina abiapuntu gisa erabil dezakegu. Badaukagu 

ezagupen bat, zerbait, eta partekatzen dugunean kultura bihurtzen dugu. 

Orduan izaten zaigu erabilgarri geure burua ingurunera moldatzeko eta 

taldeak bere garapenean aurrera egin dezan. Askatasuna ematen digun 

edozer bilatzeko etengabeko prozesua sortzen du, eta prozesuak besteekiko 

edo ingurune naturalarekiko mendetasunetik askatzen gaitu. 

"Adimen emozionalaren" kontzeptuak erakusten digu emozioak gure 

inguruneari buruz egiten dugun jatorrizko interpretazioak direla. 

Arrazoibidearen aurrekoak dira, eta mundua eta geure burua ezagutzeko 

arrazoibidea bezain beharrezkoak. Emozioen kudeaketa egokia lan intelektual 

hutsaren osagarria da giza garapenaren prozesuan. 

Eta nola har dezakegu parte garapen emozional horretan, emozioak ulertzeko 

eta egoki kudeatzeko behar dugun trebakuntza horretan, arte-

adierazpenekiko esposizioaren bidez ez bada? Artea gure gizartearen 

bilakaera batean konprometiturik dago, eta bilakaera ez da  arrazoizkoa soil 

soilik. 

Gero eta konplexuagoa den gizarte honetan nekez aurki dezakegu gainera 

etortzen zaizkigun gertakarietatik at geratzeko lekurik, eta kulturak 

baliabideak eman behar dizkigu bizitzan zehar ditugun eginkizunetarako. 

Entretenimendua ikusle hutsarentzat, irizpidea ulermena bilatzen 

duenarentzat, eta zerbait berri eta erabilgarri sortzen lagunduko diguten 

tresnak jokabide erreaktibotik jokabide proaktibora igarotzea erabaki 

dugunontzat. 

Sortzeari buruz, sorkuntzari buruz hitz egiten dugunean ez dugu artea sortze 

soilari buruz hitz egiten, baizik eta egoera berri eta konplexuen aurrean, 

egoerak konpontzeko, berriztatzeko eta irtenbidea aurkitzeko gaitasuna 



 

 

Instrumentala 

Berezkoa 

Instituzionala 

eskuratzeari buruz. Murgiltze kulturalaren prozesuak eman diezagukeen 

izpiritu kritikotik, ikusmolde aktibotik, baliabide kognitibo eta emozionaletatik 

gaur egungo eta etorkizuneko erronketarako prestatzeko gaitasuna. 

UUNNEESSCCOOkk  hheerrrriittaarrrreeii  aaiittoorrttzzeenn  ddiizzkkiieenn  eesskkuubbiiddeeaakk  hheerrrriittaarrrreeii  

eemmaatteeaarreenn  aallddee  llaann  eeggiitteenn  dduugguu..  HHeerrrriittaarr  gguuzzttiieekk  kkuullttuurraarraakkoo  ssaarrbbiiddeeaa  

bbeerrmmaattuuzz  eettaa  ssoorrttzzeekkoo  ggaaiittaassuunnaa  dduutteenneeii  hhoorrrreettaarraakkoo  bbeehhaarr  dduutteenn  

gguuzzttiiaa  eemmaanneezz..  GGuuzzttiiaa  eetteennggaabbeekkoo  bbiillaakkaaeerraa  pprroozzeessuu  bbaatteenn  bbaarrrruuaann,,  

ssoorrttzzaaiilleeeenn  pprroodduukkttuuaa  ggiizzaarrttee  oossooaarreenn  oonnuurraarraakkoo  iizzaannggoo  ddeellaarriikk..  

 

Zertarako egiten dugun 
 

Azter dezagun John Holden-ek proposatzen digun balio kulturalaren ikuskera. 

Balio hori hiru kontzeptutatik dator, eta honela marrazten ditu: 

 

 

 

Kulturaren berezko balioan giza garapenaren prozesuari egindako ekarpenak 

ditugu. Kulturaren berezko balioa da, justifikatzeko inolako beharrik gabea eta 

ekarpen horiek gaurko gizartearen alderdi guztietan erakutsi dituzten 

emaitzetan oinarritua. 

Balio instrumentaletan kulturak zenbait arlotan (ekonomia, gizarteratzea...) 

ekartzen dituen kanpokotasun positiboak ditugu. Izatez kontzeptu kulturalak 

dira, eta ekintza kulturalak mesede egiten die, ekintza kulturalak balioetan 

aurrerapenak sortzen baititu eta baliabide ekonomikoak abian jartzen baititu. 



 

 

Erpin instituzionalean gizarte demokratikoa, funtzionala eta anitza eraikitzen 

laguntzeko balioa dugu, gizarte horretan norberaren eta besteen nortasunen 

arteko erlazioa errazten duen esparrua finkatuko baitugu. 

Triangeluaren goiko erpina gida bezala eta izateko arrazoi bezala finkatu nahi 

dugu. Berezko helburuaren alde lan egin nahi dugu, baina kontzeptu 

instrumentalak eta instituzionalak onartuz eta garatuz. Jarrera bat hartuz eta 

gure plangintzara erantsiz. Ekonomia, gizarte-arazoak, askotariko 

nortasunekiko erlazioa... produktu kulturalak dira eta gure eguneroko lanaren 

atal bat. 

Udalerri mailako jarduketak arlo ezberdinetan sortzaileak edo eskaintzaren 

erabiltzaileak diren pertsonekiko hurbiltasuna eta harremana errazten digu, 

eta, ondorioz, balio-ekarpen anitzak elkartzeko esparru ezin hobea eskaintzen 

digu. Getxok bere DNAn kultura eransteko baldintza guztiak betetzen ditu. 

 

 

  

KKuullttuurraarreenn  zzeennttrraalliittaatteeaa  lloorrttzzeeaarreenn  aallddee  llaann  eeggiitteenn  dduugguu..  GGeettxxoorreenn  eezzaauuggaarrrrii  

nnaagguussiiaa    KKuullttuurr  pprroozzeessuuaarrii  eeggiitteenn  ddiioonn  eekkaarrppeennaa  iizzaatteeaa  nnaahhii  dduugguu..  GGaauurr  eegguunnggoo  

ggiizzaarrtteeaa  oossaattzzeenn  dduutteenn  ssiisstteemmeettaarraa  bbaalliiooaa  eekkaarrttzzeenn  dduueenn  eettaa  eerrrreeffeerreennttzziiaa--

ppuunnttuuaa  ddeenn  kkuullttuurraa  bbaatt..  GGeerrttaattzzeenn  aarrii  ddeenn  aallddaakkeettaann  gguurreekkiinn  bbaatteerraa  ddaattoorrrreennaa  

eettaa  eemmaaiittzzaa  mmoodduu  pprrooaakkttiibbooaann    ggiizzaa  bbaalliiooaakk  nnaagguussii  ddiirreenn  eeggooeerraa  bbaatteerraa  

bbiiddeerraattzzeenn  dduueennaa..  



 

 

 

 

Nola egiten dugun 
Kulturaren zentralitateak eta helburuak berezko baliotik haratago integratzeak  

arlo horietako adituak modu proaktiboan bilatzera behartzen gaitu. 

Proaktibitateak zentralitatea dakar. 

Baliabide ekonomikoak lortzea zaila deneko egoera batean, helburu bat baino 

gehiago lortzera bideratutako baliabideek, erabakiak hartzerakoan, aukera 

handiagoa izaten dute. Partekatutako lana bideragarriagoa da. 

Definizio antropologikoaren beraren arabera, kultura trukea, erlazioa da, 

proiektu komuna. Ez nagusiki ikuskizuna, partekatzea baizik. 

Beste eragile publiko eta pribatu batzuek ekintza kulturala dute lan-eremu 

bezala eta helburuak lortzeko tresna bezala. 

Sortzaileak ikusleekin eta eragileekin bizi eta harremanetan izaten dira 

etengabe. 

Publikoa eta bere etengabeko ebaluazioa behar-beharrezkoak ditugu era 

guztietako ekitaldietarako asistentzia zenbatzetik haratago. 

 

 

  

EEggooeerraa  hhoorrrreettaann,,  bbeerraazz,,  mmaaiillaa  gguuzzttiieettaakkoo  eerraaggiilleeeekkiikkoo  eellkkaarrllaannaarrii  

lleehheennttaassuunnaa  eemmaann  bbeehhaarr  ddiioogguu,,  gguurree  eegguunneerrookkoo  llaanneeaann  eellkkaarrllaannaa  

oossaaggaaii  eessttrraatteeggiikkoo  nnaagguussiiaa  iizzaanniikk..  



 

 

 

Ekintza-gunea 
 

Ekintza-planaren gune nagusia musika eta arte eszenikoa dira. Erabakia 

hartzeko bi arrazoi nagusi izan dira: udalerrian zuzeneko musikak eta arteek 

duten tradizioa, eta ekitaldi horien inguruan mugitzen den masa kritikoa. 

Getxo Kultura 2018-2021 proiektu honetako ekintza-lerro berriak 

finkatzerakoan oso aukera ona eskaintzen du. 

Ekintza-gune nagusia hori izan arren, proiektua irekita dago beste arte-eremu 

batzuetara eta orain Kultur Etxean gauzatzen ari diren beste ekintzetara. 

Guneak aukera ematen digu lana eta ahalegina egituratzeko eta lan-lerro 

nagusiak finkatzeko. 



 

 

 

 

 
 

Egitura 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Egitura orokorra 



  

 
 

 

 

Kulturaren Euskal Planean egindako lana oinarritzat hartu dugu kulturaren 

balio-katearen definizioa finkatzeko [ Prestakuntza/ikerketa- Sorkuntza- 

Produkzioa- Banaketa- Kultura kontsumoa] Gure lan-eskemara sartzeko 

egitura sinpleago batera murriztu dugu, hiru faserik garrantzitsuenak 

mantendu ditugularik [ prestakuntza- sorkuntza- erakusketa]. 

Planaren oinarria finkatzerakoan, definizioz lan egingo dugu publikoari 

sarbidea bermatzeko eta erreferentziak emateko, sortzaileak identifikatzeko 

eta euren lanean lagundu ahal izateko . [ Bermatu-  Identifikatu-  

lagundu]. 

Trataera orokorraren eremuan herritarren sormen-beharrei aurre egin behar 

diegu, eta baita hortik datorren ekonomiari ere. 

Sortzaileak identifikatzeko eta sortzaileak profesional bihurtzeko aukerak 

identifikatu ahal izateko mekanismoak finkatuko ditugu. 

Azkenik, eta hitzaren zentzurik zabalenean, antzemandako sorkuntza geure 

ezagupen eta baliabide guztiekin sustatuko dugu, sorkuntzaren emaitzak 

gizartera itzuliko direlarik.  



  

 
 

 

Finkatutako lan-lerroak herritarren sormenetik, sarbidearen bermetik eta 

sortzaileen identifikaziotik sustapen-laneraino eramango gaitu. 

Sustapena, zabalkundearen kontzeptua barne, ez da mugatuko edukien 

erakusketa hutsera. Gure ezagupenak eta baliabideak kontuan harturik, lau 

arlo nagusitan lan egin beharko dugu: 

 Prestakuntza: publiko orokorrarentzat, baina garrantzitsutzat 
identifikaturik dugun publikoari prestakuntza berezia eskaini behar 
diogu. 

 Baliabideak: ekonomikoak, espazioak, komunikazioa... 

 Ingurunea: Euren kabuz ezin duten pertsonei hurbiltzeko aukera eman 
behar zaie, gure eskutik leku eta pertsona egokiengana helarazteko. 

 Edukien erakusketa: Bi arlo landuko ditugu modu artikulatuan. 

# Kalitatea eta bikaintasuna erakutsi behar da, gure publikoari 
eta sortzaileei erreferentzia, ezagupenak eta emozioa ekarri 
ahal izateko. Horrek Getxo markari balio instrumentala 
erants diezaioke. 



  

 
 

# Bertako talentua erakutsi behar da, talentuarentzat 
laguntza-tresna izan dadin. Baina esperientzia-turismoa 
bilatzen ari den udalerri bizi batean erakarpenak sortzeak 
ere balioa erants lezake. Getxoko udalerriko kultura eta 
sormen industriek garapen ekonomikorako duten ahalmen 
guztia kontuan izan behar da. 

 

 

Sormenaren ekonomiaren trataera jeneralistatik [Getxo Kultura bere 

bideragarritasun-beharrekin ekonomia horretan sartuta dago] bertako 

talentuen profesionalizazioa sustatzera igarotzeko sormen orokorretik 

sortzaile izatera igarotzeko ematen diren antzeko faseetatik igaro behar dugu. 

Identifikazioa eta laguntza [prestakuntza, baliabideak, egoera eta kasu 

honetan komertzializazioa]. Eta hemen sartzen da Sortzaile izatetik ekintzaile 

izatera proiektua, geroago azalduko duguna. Sarrera gisa esango dugu 

proiektuaren helburua sortzailearekin lan egitea dela, merkatuan irtenbidea 

izan dezakeen jarduera bati ekiteko gaitasun falta dueneko alderdietan.  

  



  

 
 

Lan hori garapen ekonomikorako sailarekin elkarlanean egin behar da, eta 

harreman hori eta sailaren ezagupenak aprobetxatu behar ditugu Getxo 

Kulturaren bideragarritasun ekonomikoan hobetu ditzakegun alderdiei aurre 

egiteko. 

 Prezioen politika komun bat finkatzea, gero jarduera jakinetara 
bakoitzaren errealitatearen eta edukien arabera egokituko dena. 

 Proiektuan kideak fidelizatzeko helburua duen lan-plan bat. Kidearen 
kontzeptuan aurrera joateko, errealitate berriak barne, crowdfunding-
a kasu. 

 Aurrekoari loturik, gizatalde fidelizatu bati begira eta enplegua sortzen 
eta lurraldea garatzen diharduen marka bati begira babesletzak eta 
laguntzak eskaintzen dituzten aukerak aztertu behar dira. 

 

Ekipamenduen multzoa den bezalaxe ulertu behar dugu: baliabideen 

kudeaketa sistema bakarra Kultur Etxearen helburuen zerbitzuan. 



  

 
 

Espazio zehatz bat hautatzeko orduan –kanpokoa ala barrukoa, hurbil 

dagoena edo jarduerari erreferentzia kutsua ematen diona– jarduera 

bakoitzaren edukien ezaugarriak erabili behar ditugu gida bezala. 

Hala ere, ez dugu ahaztu behar etorkizun hurbilean bi azpiegitura berri 

erantsiko direla, eta haiei esker kaleko ekipamenduen erabilera intentsiboa 

aukera bihurtuko dela. Aukera horrek eragozpen nabariak ditu beti prestaturik 

eta egokiturik egoten diren espazioekiko, bi alderditan gutxienez: eguneroko 

erabileraren ekonomia; eta azpiegitura iragankorren inguruan bizi diren 

herritarrentzako eragozpenak, eragozpen horiek jarduera bakoitzaren data 

zehatzetatik haratago luzatzen direlako. 

Romo eta San Nikolaseko ekipamendu berrien ezaugarriak aprobetxatu behar 

ditugu. Prestakuntza, sorkuntza eta erakusketa sustatzeko duten ahalmenak 

aukera emango digu lan-lerroak orekatu eta bakoitzari berariazko trataera 

ematen dion plan bat finkatzeko. 

Gaurko azpiegituretarako ekintza-plan batekin osatu beharko litzateke, 

liburutegien egoerari arreta berezia ematen diona. 

Udalerriko nortasunen banaketa bereziari eta auzoekin duten erlazioari 

dagokienez (egoki garatzeko jendearekiko eta kalearekiko hurbiltasuna 

ezinbesteko elementua duten edukiekin batera) azpiegitura higikorra izango 

dugu, alde batetik, ekitaldiak gauzatzeko eraginkortasuna lortu behar delako 

eta bestetik, gastua eta herritarrentzako eragozpenak murriztu behar direlako. 
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