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Sarrera

Dokumentu hau Getxo Kultura 2012-2016 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
finkatutako lerro estrategikoei dagozkien ekintza-

aurretiaz

planak

definitzen dira. Ekintza-planak lau multzotan banatzen

dira:

Antolamendua
Tresneria
Garapen ekonomikoa
Edukiak
Azkenik, bigarren liburu honetan, multzo bakoitzaren garapenerako
kronograma erantsi da.

Antolakuntza
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Estrategia egoki bat ezinbestekoa izango da Kultur Etxearen
arrakastarako. Halere, estrategia arrakastatsua izango da, beti eta
eguneroko jardunean hori burutzeko gai izango den antolakuntza
eraikitzen bada.
Arrakasta izateko gakoetako bat talde osoaren inplikazioa izango da;
eta, horrekin batera, zuzendaritza estrategiaren bultzatzaile bihurtzea
eta parte-hartze aktiboa izateko gaitasuna edukitzea, aldaketa
eragiteko moduan. Ardura handieneko postuek prozesuaren
aitzindaritza hartzen ez badute, ez da aldaketarik egongo, ez da
estrategiarik ezarriko, eta antolakuntzan benetako aldaketa egiteko
aukera galduko da.
Inplikazioaz gain, beste gako garrantzitsu bat motibazioa izango da;
hau da, estrategia guztion lantzat hartzea. Barne-komunikazioa izango
da motibazioa sustatzeko tresnarik handiena. Zentzu horretan, Kultur
Etxeko pertsonek antolakuntzaren helburuekin bat egiten duten
helburu pertsonalak dituzten heinean, euren eguneroko lanean
txertatuko da estrategia burutzeko jarduna.
Zentzu horretan, garrantzi handikoa izango da hiru printzipio

“

sistemikoen arteko oreka zaintzea:
Lehen printzipio sistemikoa pertenentzia-sentimendua da.
Printzipio horren arabera, antolakuntza osasuntsu batek kide
guztien pertenentzia onartzen du. Orain osatzen duten
kideena ez ezik, beste une batean erakundea osatu zuten eta
era batean edo bestean orain dena eraikitzen lagundu zuten
kideena ere.
Bigarren printzipioa antolakuntzan trukea egotea da; hau da,
erakundeko kideek denbora, energia, gogoa eskaintzen
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badute, eta horren ordainean ez badute horren pareko
erantzuna jasotzen aitortzan, errespetuan, ordainsarian,
parte-hartzeko aukeran, etab., desoreka sistemikoa sortu eta
desoreka hori era bateko edo besteko sintomen bidez
azaleratuko da.
Ordenaren printzipioa da hirugarrena. Elkarrekiko
kontraesankorrak ere izan daitezkeen hiru bektoreren bidez
egituratzen da: antolaketan emandako denbora,
konpetentzia profesionala eta ekarpena.
Hiru printzipio horietakoren bat baztertu edo urratuz gero,
desorekak sortu eta hainbat sintomaren bidez azaleratuko
dira: absentismoa, pertsonen edo unitateen arteko
talka, konpromisorik eza, laneko giro eskasa...

Hiru printzipio horien arteko oreka talde osoaren esku

”

dago, eta gerentzia da arduradun nagusia.
[Enrique Sacanell].

Aldaketan inplikatuta eta horretarako motibatuta dagoen antolakundea
lortzen dugunean, maila operatiboan hezurmamitu behar dugu
estrategia. Horretarako, antolakuntzan proposatzen diren
esparruetarako hainbat zeregin zehaztuko ditugu, bai eta horien arteko
harremanak ere.
Aldaketarako beste funtsezko printzipio bat Antolakuntza eta Estrategia
bat etortzea izango da. Lerrokadura estrategikoa lortuko dugu baldin
eta erakundea bera osatzen duten zatien batura baino harago badoa.
Sinergia hori gertatuko da erakundeko zati guztiak planean
zehaztutako gai estrategikoetan eta lehentasunetan zentratzen
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direnean. Zentzu horretan, Kultur Etxeko langile guztiak kontuan
hartuko dituen lan-taldeen arteko koordinazio-sistema bat
proposatzen dugu.
Egokitzeko gaitasuna. Ezinbestekoa da estrategia prozesu etengabea
izatea. Horretarako, guk proposatutako ebaluazio-sisteman, estrategia
etengabeko aurrerakuntzarako elementutzat erabiliko da, aldatuz doan
errealitatearekin bat aldatuz.
Aldaketa gertatu eta plana burutzeko, ezin dugu ahantzi zer garrantzia
duen Kultur Etxeko pertsonak erronka berrietarako ahalduntzea.
Gerentziaren eta Kultur Etxeko langileen zeregina izango da Kultur
Etxearen gaur egungo eta etorkizuneko beharrizanei erantzungo dion
birziklatze-plana sortzea.
Antolakuntza aldaketarako gaitu ahal izateko premisak deskribatu
ostean, Getxoko Kultur Etxeak erdietsi beharreko ekintza-planak
zehaztuko ditugu:

Kultur Etxearen antolakuntzaren eguneratzea.

Koordinazio sistema baten martxan jartzea.

Barne-komunikazioaren sakontzea.

Ebaluazio sistemaren diseinu eta abian jartzea .

Getxo Kultura 2012-2016

Esparru operatiboa

Getxo Kultura udal egituran txertatzeko proposamena.
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Kultur Etxearen
antolakuntzaren eguneratzea.
Kultur Etxean koordinazioan eta harremanean eraginkortasun
handiagoa erdiesteko, hiru lan-talde berri sortzea proposatzen da.
Lehen lan-taldea gerentziari lotuta egongo da; bigarrena, arte-eduki
eta –koordinazio artistikoari lotuta; eta hirugarrenak ekoizpengaitasuna (alegia, edukien garapena behar bezala burutzeko operatiba
teknikoa) hartuko du bere gain.
Koordinazio
Ar tistikoa

Gerentzia

Ekoizpen
koordinazioa

Taldeetako bakoitzaren berariazko eginkizunez gain, bi aldetariko
komunikazio-kanalak sortzea izango da helburu nagusia, Kultur Etxeko
pertsona bakoitzaren ezagutza azaleratu, erabakiak hartzen lagundu
eta, hartara, antolakuntza etengabe hobetzen laguntzeko moduan.
Zera adierazi nahi dugu: pertsonek pareko posizio batetik proposatu
behar dutela, ekoizpenarekin zuzenean lotutako eginkizunek kultura
gauzatzeko gainerako eginkizunen pareko garrantzia dutelako.
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Talde horiek dira koordinazioaren arduradunak, eta Kultur Etxeko kide
guztien eta bakoitzaren ardura izango da plana gauzatzeko zeregina.
Langile guztien inplikazioaren menpe egongo da Planaren helburuak
betetzea ala ez betetzea.
Lan-talde berri horietan parte hartzen duten pertsonek gaur egungo
lanari eutsiko diote, baina zeregin berrietarako erabiliko dute
lanaldiaren zati bat. Gure ustez, ekipamendu berriek ekoizpenerako
denbora murriztuko dute eta horrek asti gehiago izatea ekarriko du.
Beharrezkoa balitz, erakundeko kideen gaur egungo zereginak beste
era batean antolatzeko aukera egongo litzateke.

Ekintza-planaren helburuak:


Lan-talde bakoitzaren zereginak zehaztuko dituen antolakuntzaegitura sortzea.



Ardura-ildoak zehaztea. Zeregin bakoitzaren arduradunak zehaztea.



Plan estrategikoaren helburuak lortzeko prozedurak lotzea.

Ekintza-planaren definizioa:
Hurrengo taulan lan-talde bakoitzaren profil, eginkizun eta zeregin
nagusiak deskribatzen dira:
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1.

LANTALDEA: GERENTZIA

Taldearen profila:
Kultura-politiken eta kultura-azpiegitura eta edukien diseinua eta jarraipena egiteaz arduratuko diren profesionalek osatuko dute. Kultur Etxeko
aurrekontuaren kudeaketan eta giza baliabideetan espezialistak izango dira.

Taldearen eginkizunak:












Kultura-politikak diseinatu eta horien jarraipena egitea.
Azpiegiturari eta kultura-edukiei lotutako plangintza estrategikoa diseinatu eta
horren jarraipena egitea.
2012-2016 aldirako Proiektuaren garapen ekonomikoko PLANA zuzentzea.
Finantzaketa-ildo berriak aztertzea.
Plangintza estrategikoa burutzeko esleitutako aurrekontua kudeatzea.
Lan-taldeak eta Getxoko Kultur Etxeko giza talde osoa zuzendu eta
koordinatzea.
Kultur Etxeko funtzionamendua hobetzeko bilakaerak eta planaren betetzemaila aztertu eta interpretatzea, eta hobekuntza horiek lortzeko hartu
beharreko erabaki eta neurriak ebaztea.
Barne-komunikazioko plana prestatzea.
Pertenentzia eta parte-hartzea bultzatuko dituen giroa sortzeko antolakuntzaprozesuak garatzea.
Giza taldean prestakuntzaren alorrean dauden gabeziak antzematea, eta hori

Zeregin nagusiak:











hobetzeko baliabideak/tresnak ahalbidetzea.


Kultura-politikak ezartzeko plangintza orokorra eta
zuzendaritza, eta horretarako estrategia egokiak
diseinatzea.
Jarduera-plan orokorrak prestatu eta aurkeztea.
Koordinazio artistikoko eta teknikoko taldeek
aurkeztutako proposamenak onartzea.
Lankidetza ekonomikoak ezarri, diseinatu, jarraipena egin
eta koordinatzea.
Baliabide ekonomikoak kudeatzea.
Langile eta lan-taldeak antolatu eta zuzentzea.
Kultur Etxeko giza taldearentzako komunikazioa eta haren
koordinazioa.
Hedabideekiko harremana. Komunikazio eta zabalkunde
alorreko lehentasunak erabakitzea.
Ekintzen, prozesuaren eta horren inpaktuaren ebaluazioa
diseinatu, jarraipena egin, koordinatu, interpretatu eta
diagnosia egitea.
Planaren helburu estrategikoen betetze-mailaren
jarraipena eta ebaluazioa egitea.

Taldeko kideak:
Kultur Etxeko Gerentziak, Kultura Zinegotziak eta erakundeko giza baliabideen eta finantzaketaren Arduradunak osatuko dute.
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2.

LANTALDEA: KOORDINAZIO ARTISTIKOA

Taldearen profila:
Prestakuntzaren, sorkuntzaren eta erakusketaren esparruko profesionalek osatuko dute; kultura-programazioa diseinatu eta planifikatzen
espezializatutako pertsonak izango dira.

Taldearen eginkizunak:



Kultura-programazioa planifikatzeko ildoak diseinatzea.
Epe labur, ertain eta luzerako programazioaren zirriborroa prestatzea.



Udalerrian antzemandako beharrizanei eta erabiltzaileen eskaerei erantzuteko
kultura-proposamenak prestatzea.




Zeregin nagusiak:


Kulturaren esparruko erakunde garrantzitsuak, esparru
esanguratsuak eta ekintza-eremuak ezagutu eta
identifikatzea.



Proposatutako kultura-programen bideragarritasuna aztertzea, landu

Kultura-programen eta funtzionamendu-estrategien
zirriborroa eta plangintza egitea.

beharreko edukiei, baliabide ekonomikoei eta espazioari erreparatuta.



Eduki garaikideak eta horien tenporalitatea aztertzea, aldian-aldiko programak

Kultur Etxeko kultura-programa zuzentzea.



Beste udal sail batzuekin eta beste elkarte batzuekin

sasoiko programa bihurtzeko aukera eskaintzen diguten ekipamenduak
aprobetxatuz.

lankidetzan gara litezkeen proposamenak identifikatzea.


Lankidetza-jarduerak kudeatu eta horien jarraipena



Programetan aldaketak proposatzea.



Lurraldean eta gizartean eskuragarri dauden baliabideak aztertzea, eta



kultura-proiektua garatzeko zer aukera eskaintzen duten baloratzea.

Programen eta jardueren diseinua onartzea.



Gerentziako taldearekin batera, programazioaren

egitea.

helburuek plangintzarekiko zer betetze-maila duten
aztertu eta horien jarraipena egitea.

Taldeko kideak:
Taldea gorago zehaztu den profila duten hiru pertsonak osatuko dute. Prestakuntzari dagokionez, eginkizunak dakarren berezitasuna kontuan hartuta, Kultur
Etxetik kanpoko adituren bat aholkulari lanetan sartzea proposatzen da. Musika Eskolarekin dagoen hurbiltasuna eta harremana kontuan hartuta, gure
iritzian bertako zuzendaria da eginkizun hori betetzeko pertsona aproposa.
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3.

LANTALDEA: EKOIZPEN KOORDINAZIOA

Taldearen profila:
Ekoizpenaren alorreko profesionalek osatuko dute taldea. Kultura-programaren beharrizanak kontuan hartuta, kultura-ekipamenduak eta -espazioak
planifikatzen eta egokitzen dituzten profesionalak izango dira.

Taldearen eginkizunak:







Kultura-azpiegituretarako eta -espazioetarako ekintza-planak proposatzea.
Espazioak jardueraren beharrizanetara egokitzea.
Azpiegitura eta espazioen ahulguneak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak
diagnostikatzea.
Kultura-azpiegituren eta espazioen funtzionamendua hobetzeko asmoz,
ebaluazioak aztertu eta interpretatzea, eta hobekuntza horiek lortzeko hartu
beharreko erabaki eta neurriak ebaztea.
Jardueren garapenean behar diren kanpoko baliabide teknikoak eta giza
baliabideak kudeatzea.

Zeregin nagusiak:









Kultur Etxetik kanpoko azpiegiturak eta giza taldeak
zuzendu eta koordinatzea. Menpean dituzten pertsonen
segurtasun-, higiene- eta lan-osasuneko neurriak
gainbegiratzea.
Kultura-azpiegiturak eta -espazioak behar bezala
funtzionatuko dutela ziurtatzeko lana antolatu eta
kontrolatzea.
Material tekniko eta operatiboa behar bezala
funtzionatzeko koordinazio-lana egitea, eta kulturainstalazioen erabilera publikoaren kontrol sistematikoa
egitea, erabiltzaileen osoko segurtasuna bermatzeko
moduan.
Kultura-azpiegituretan eta -espazioetan gabeziak eta
hutsak antzematea.
Euren kargura dauden Kultur Etxetik kanpoko talde
teknikoak eta talde profesionalak antolatzea.

Taldeko kideak:
Taldean ekoizpen-arduradun bat egongo da espazioak, kalea eta Erromoko egoitza berria koordinatzeko, eta beste pertsona bat San Nikolaseko egoitza
berriko ekoizpen-arduraduna izateko.
Jakinik gaur egun zer zailtasun dauden langile berriak hartu ahal izateko, azken aukera hori posible ez bada, gaur egun dauden baliabideetan oinarritutako
sistema bat proposatuko dugu. Zehazki, gaur egun gure antolakuntza-mailetan eskura dagoen informazioa bildu, prozesatu eta egituratu ondoren, bulego
teknikoaren hizkuntzan aritzeko gai izango den proiektua sortuko da eta, San Nikolaseko egoitzaren erabilera egokitu eta eszenan hornitzeko kontratatu
diren eszena-ekipamenduko aholkularien figurara hurbilduz, une honetan halako prozesuetan dugun posizionamendua hobetzeko gai izango den ezagutzaunitate bat osatu ahal izango da.
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Sistemak bi fase bereizitan jardun beharko du:
 Gaur egun eraikitzen ari diren ekipamenduak inauguratu aurreko fasea. Fase horretan funtsezkoa izango da espazio horiek aurreikusitako erabilerara
egokitzea eta planifikatutako eduki osoa aurrera ateratzeko gai izango diren giza taldeak diseinatzea.
 Bigarren faseak inaugurazioa eta hurrengo hilak hartuko ditu (sistema egonkortu arte). Kasu horretan, edukiak gauzatzeko zuzendaritza izango da
baliabideen kudeaketa eraginkorraren gakoa.
Egoitza berrien jarduera egonkortzen denean, sistemak beste lan nagusi bat izango du: gaur egungo gabeziak, eta kultura-aldaketen edo hiriberrantolaketen ondorioz etor litezkeen beharrizan berriak gainditzeko ekipamendu-plana egituratzea.
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Deskribapena:
Edukiak diseinatzeko taldea bost pertsonak osatuko dute; hain zuzen, orain arte zeregin hori kalitate handiz betetzen ari diren bost pertsonek. Halere, plan
honek edukien inguruan proposatzen duen aldaketa handia kontuan hartuta, taldeak gaitasun berriak eskuratu beharko ditu, orain arte noizbehinka bananbanan egiten ziren zereginak eta beste batzuetan esparru-sistemarik gabe betetzen ziren beste zeregin batzuk burutu ahal izateko.

Zeregin nagusiak:





Elkarte-sistemarekin eta udalerrian kultura alorrean ari diren boluntarioekin harreman etengabea izatea. Orain arte kultura-politikan egin diren eskuhartzeak ebaluatu ahal izateko informazioa biltzea, proiektuak planifikatu eta ondoren programatzeko.
Elkarte-arteko sarea antolatuz, kultura-ekimen eta -proposamen bateratuak egitea.
Beste udal sail batzuekin batera jardutea banan-bananako helburuei nahiz helburu bateratuei erantzungo dieten kultura-programak diseinatzeko.
Herritarrek kultura-jardueretan parte-hartze handiagoa izaten laguntzea eta, ildo horretan, herritarren eskariaren eta Kultur Etxeak proposatutako
eskaintzaren arteko bitartekaritza sozio-kulturaleko lana egitea.
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EKIPAMENDU ARDURADUNA
Aipaturiko taldeez gain, espazio bakoitzak ekipamendu-arduradun bat izango du, bertan garatzen diren edukiak koordinatzeko.

Ondorengo diagraman, ekipamendu-alorreko kideek koordinazio-talde
berriekin izango duten harremana aurkezten da. Era berean, espazio bati
atxikitako langileak eta ekipamendu-arduradunaren figura ere agertzen
dira. Ekipamendu-arduradunaren zeregina izango da espazio horretan
garatu beharreko edukiak koordinatzea, espazioa jarduera propioak eta
beste udal sail batzuetatik datozen jarduerak garatu ahal izateko
baliabidea delako.

Getxoko Kultur Etxearen menpe dauden espazioak:

Erromoko Kultur Etxea, San Nikolaseko Egoitza berria, Villamonte-Torrene,
liburutegiak.

Parte hartuko duten kideak
Kultur Etxeko langileak.

Tenporalizazioa
2014ko lehen seihilekoan
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Koordinazio-sistema baten
martxan jartzea
Koordinazio-sistemaren helburu nagusia zera da: egindako lanbanaketaren eta espezializazioaren ondorioz sortutako antolakuntzaegiturak elkarrekin lotzea, Kultur Etxearen helburuak eraginkortasunez
erdietsi ahal izateko. Koordinaziorik ez balego, lan-talde bakoitzak bere
interesei heldu eta helburu erkideak uzteko arriskua egongo litzateke.
Plana abian jartzeko, koordinazio-sistema arina proposatzen da,
helburua ez baita azkenean alboratu egingo liratekeen sistema
konplexuak sortzea. Sistema argi eta malguak behar ditugu, Kultur
Etxearen premietara egokitzeko modukoak.

Ekintza-planaren helburuak:


Norbera dagoen sistemaren autoezagutza indartu eta
erakundearen nortasuna bultzatzea.



Kide guztien artean informazioa ibili eta trukatuko dela
ziurtatzea.



Lan-taldeak elkarlotzea, antolakuntza eraginkorragoa sortzeko.



Banakako lana eta lan kolektiboa errazago burutzea ekarriko
duten esperientziak, ezagutzak eta ideiak trukatzea.
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Ekintza-planaren definizioa:
Hiru maila planteatzen dira koordinazio-sisteman. Maila horietako
bakoitzak, aldi berean, beste talde, eragile eta sail batzuekin harreman
zuzena izango du. Maila bakoitzaren fitxan zehaztuko dugu hori guztia.
Mailarik orokorrenak aurkeztuko dira lehenengo, maila zehatzenekin
amaitzeko.
1. MAILA. KOORDINAZIO OROKORRA
Deskribapena:
Kultur Etxeko langile guztien koordinazio orokorra da. Koordinazio hori
gauzatzeko, urtean hiru bilera egingo dira, gerta litezkeen ezohiko bilerez
aparte. Gerentziak eta Kultura Zinegotzitzak zuzenduko dituzte bilerak.

Helburu nagusia:

Aurrekontuen, programazioaren eta ekipamenduen inguruan hartzen diren
erabaki nagusiei buruzko informazioa eskaintzea Kultur Etxeko langile guztiei.

Edukia:

Bilera horren helburua bigarren mailako koordinazioa burutu ondoren
zehaztuko da. Kultur Etxeko langileei hartutako erabakien berri emango zaie
bilera horretan.

Tenporalizazioa:

Lau hilabetean behin. Urria - Otsaila - Ekaina

Partaideak:
Kultur Etxeko langile guztiak.

2. MAILA. LAN TALDEEN KOORDINAZIOA
Deskribapena:
Plan berri honetan sortu diren hiru lan-taldeen arteko koordinazioa da
(Gerentzia − koordinazio artistikoa − ekoizpen-koordinazioa). Koordinazio
hori gauzatzeko, urtean hiru bilera egingo dira, gerta litezkeen ezohiko
bilerez aparte. Gerentzia-taldeak zuzenduko ditu bilerak.

Helburu nagusia:
Lan-taldeen jarduerak sistema nagusiago batean txertatzea, helburu erkideak
lortu ahal izateko.
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Edukia:
Bilera bakoitzean lantzeko helburu bereziak izango dira. Horretarako, talde bakoitzak
berak eraman beharreko edukiak landuko ditu aurretiaz.
1. bilera:
 Urteko kultura-programazioaren zirriborroa aurkeztea.
 Urteko aurrekontua aurkeztea.
 Kultura-ekipamenduetan egin beharreko jarduketen zirriborroa aurkeztea.
2. bilera:
 Urteko plana zehaztea.
3. bilera:
 Desbideratzerik gertatuko balitz, urteko plana horietara egokitzea.
 Udako kanpaina zehaztea.

Tenporalizazioa:
Lau hilabetean behin. Urria- Otsaila - Ekaina

Partaideak:
Lan-taldeetako kideak.

3. MAILA. LAN TALDEEN EUREN KOORDINAZIOA
Deskribapena:
Lan-taldeak burutu beharreko zereginak koordinatzea eta talde bakoitzaren
helburu nagusiak lortzeko ekintzak garatzea da asmoa. Maila horretan,
taldeek eurek diseinatuko dute koordinazioaren funtzionamendua, bai eta
bera abian jartzeko bidea ere.

Helburu nagusia:
Kultur Etxeko langileen ekarpenak aztertu eta planean ezarritako irizpideen
inguruko erabakiak hartzea.

Edukia:
A priori, ezin da zehaztu bilera bakoitzean zer eduki landu beharko diren. Edukia talde
bakoitzak finkatutako sistemaren araberakoa izango da. Alabaina, talde bakoitzaren
helburu nagusiak zehaztuta egongo dira.
Gerentzia-taldea:
 Giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak kudeatzea.
 Kultur Etxearen koordinazio orokorra.
 Zuzendaritza teknikoko eta zuzendaritza artistikoko taldeetatik jasotako
proposamenak onartzea.
 Planaren betetze-mailaren jarraipena egitea.
Koordinazio artistikoa:
 Programazio-taldetik jasotako programazio-proposamenak baloratzea.
Egokitzat joz gero (planaren helburu estrategikoekin bat datozela
erabakiz gero), talde-arduradun bat izendatuko da, gerentzia-taldearekin
eta zuzendaritza teknikoko taldearekin batera bideragarritasun azterketa
egiteko.
 Aurreko hileko kultura-programa ebaluatzea.
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 Hurrengo hileko kultura-programa berrikustea.
Koordinazio teknikoa:
 Ekipamenduek behar bezala funtzionatzeko ekintza-planak eta ekintza
zuzentzaileak proposatzea.
 Ekipamenduei lotutako errealitateei buruzko informazioa eskaintzea.
 Jarduerek ekipamenduei lotuta izan dituzten gorabeherak ebaluatzea.

Tenporalizazioa:
Talde bakoitzeko kideak hilean behin bilduko dira, ohiko bilkuran. Ohiko bilkura
horietaz gain, ekintza zehatzen arduradunak behar beste bilera egingo dituzte beste
taldeetako kideekin.

Partaideak:
Talde bakoitzeko kideez gain, koordinazio-maila horretan Kultur Etxeko pertsona
guztiek izango dute aldian-aldian parte hartzeko aukera, baldin eta helarazteko
proposamenik, ekarpenik edo iradokizunik badute.
Kultur Etxetik kanpoko eragileei dagokienez, proiektua partekatua bada, lan-talde
bakoitzeko kideek eragile horiekin harreman etengabea izango dute.
Gerentziaren kasuan, ezinbestekoa izango da GetxoLanekin eta Turismo sailarekin
batera aritzea. Ildo beretik ekoizpena koordinatzeko taldeak bulego teknikoarekin
batera jardun beharko du, eta koordinazio artistikoko taldeak beste sail batzuekin
jardun beharko du, hala nola Euskara Sailarekin, Berdintasun Sailarekin, Gazteria
Sailarekin eta Immigrazio Sailarekin.

NIVEL 4. SAILEN BANAKAKO KOORDINAZIO
Deskribapena:
Nahiz eta espazio ezberdinetan banatuta egon, sail bereko eginbeharrak
koordinatzean datza.

Helburu nagusia:

Eginbeharren koordinazioa, sail barruan hobetze esparruak identifikatu eta
koordinazio taldeei helaraztea.

Edukia:

Hasiera batean ez da posible (ezta egokia, bakoitzak bere ezagutza ekarri dezan)
batzarretako edukiak finkatzea. Eduki hauek sail bakoitzeko espezifikoak iznago baitira
eta orain arteko koordinazio mailaren araberakoak izango dira.
Gure ikuspuntutik lehen batzarrak elkar ezagutzara eta kooridnazio taldeekin
komunikazioa erraztuko lukeen sistema ezartzera bideratu beharko litzatezke.

Tenporalizazioa:
Hilerako batzarrak planteatzen dira. Kadentzia honek, koordinazio lan taldeekin
komunikatzea erraztuko luke.

Partaideak:

Maila honetan saileko kide guztiak hartuko dute parte. Tratatuko den gaiak, hala
eskatuko balu, kanpo eragileak edota kultur etxeko beste kide batzuk parte hartuko
lukete.
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Parte hartuko duten kideak:
Kultur Etxeko langileak.

Tenporalizazioa:
2014ko bigarren seihilekoan
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Barne-komunikazioaren
sakontzea
Antolakuntzan barne-komunikazioak duen garrantzia azpimarratu
behar dugu. Barne-komunikazioaz ari garenean ez gara ari soilik
informazioa trukatzeko sistema batez, eta bai, aldiz, harremanetarako
eremuak ahalbidetu eta babestuko dituen funtzionamendu-sistema
batez; alegia, informazio operatibo hutsaz harago, elkarrekiko
errespetua eta aitortza ekarriko duen sistema batez. Horregatik,
ekintza-plan horrek ez du kanalak, denborak eta abar zehaztuko dituen
ohiko sistema bat sortu nahi. Guztiz bestela, pertzepzio sistemikoa
ezagutu eta erakundeko pertsonen egoeraren berri izateko konfiantzaharremana ekarriko duen tresna sortu nahi da. Barne-koordinaziorako
eta -komunikaziorako eremuak funtsezkoak izango dira Kultur Etxeko
motibazioa eta pertenentzia-sentimendua indartzeko.
Ekintza-plana koordinazio-sistemaren osagarria da, erabat.
Koordinazio-sistemaren helburua zeregin operatiboen eraginkortasunmaila lortzea da, baina talde gisako funtzionamendua operatibotasun
hutsa baino harago doa, eta hainbat termino zedarritu, ezagutu eta
barneratzeko premian sartzen gara; adibidez, lidergoa, ahalduntzea,
asertibitatea eta abar.
Ekintza-plan hau sustatzeko ezinbestekoa da konfiantza eta
segurtasuna sortzea eta, gauzak horrela, alor horretako adituak ere
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beharko dira. Izan ere, geroz eta aitortuago dago esparru horrek
emaitzak lortzeari begira dakarren laguntza.

Getxo Kultura 2012-2016

Esparru operatiboa

Ekintza-planaren helburuak:


Kultur Etxeko langileen arteko harreman arina ezartzea.



Parte-hartzea, integrazioa eta motibazioa bultzatzea.



Erakundeko kideen lana motibatu eta dinamizatzea, lan-giro egokia
sortzen laguntzeko.



Erakundeko kideen komunikazio-konpetentziak bultzatu, ahaldundu
eta indartzea.

Ekintza-planaren deskribapena:
Atal honetan bi lan-ildo garatzea proposatzen da:
1. Getxo Kulturako langile GUZTIENTZAKO prestakuntza-plana
diseinatu eta aktibatzea. Giza talde osoa talde-lana
optimizatzeko gizarte-trebezietan ahalduntzea da prestakuntza
horren helburua. Hartara, pertsonak koordinazio-eremuetara
heltzen direnean, konpetentzia berriak izango dituzte, eremu
horietan nahi dugun eraginkortasun-maila lortzeko moduan.
2. Harreman-trebezien bidez taldea optimizatzea helburu duten
lan-eremuak sortuko dituzten harreman-eremuak diseinatu eta
aktibatzea, taldeak sistema ulertu behar duela eta prestakuntzaprozesuan eskuratutako harreman-konpetentziak oinarri hartuta.
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Getxoko Kultur Etxearen beharrizanak kontuan hartuta, eta jakinik
sistemak ez duela eguneroko jarduna oztopatu behar, prestakuntza eta
eremuak diseinatzen direnean, kontu egin beharko da pertsonataldeetan ikuspegi eta funtzionamendu-errealitate desberdinak
biltzeko. Izan ere, horrela, jardunaldi bakoitzaren dinamikak aberastu
egin ahal izango dira.
Kultura-jardueran zuzenean gauzatzen ez diren ekintza-planetan
baliabide gehiegi ez jartzeko asmoz, urtea bi seihilekotan banatuko
dugu, eta horietako bakoitzean hiru ekintza egingo dira.
1. Prestakuntza-ekintza bat. 15-18 laguneko hiru talde sortuko dira,
profil desberdinak batuta. 2-4 orduko prestakuntza-ekintza bat.
2. Antzeko profilen arteko elkarrekintza sustatzeko jarduera bat.
3. Profil desberdinen arteko elkarrekintza sustatzeko jarduera bat.
Erlazio zuzena dago harremanetarako trebezien eta giza talde gisa
kudeatzeko gaitasunaren artean. Konpetentzia horien prestakuntza eta
harremanetarako eremuen sorrera egoki bateratuz gero, gaur egungo
eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko gai izango den lan-giroa sortu
ahal izango dugu.
Egiten dugunaren muina garapen pertsonala eta, beraz, garapen
emozionala dela onartzen badugu, gure buruarengandik hasi behar
dugu lanean.
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Parte hartuko duten kideak:
Kultur Etxeko langileak.

Tenporalizazioa:
2014ko lehen hiruhilekoan
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Ebaluazio-sistemaren diseinu
eta abian jartzea.
Ebaluazio-sistemak zehaztutako helburuen lortze-maila egiaztatzen
lagunduko digu. Hala, ekintzetan ezarri beharreko neurri zuzentzaileen
inguruan erabakiak errazago hartu ahal izango ditugu.
Emaitzen balorazio horrek helburuak argitzen, birformulatzen edo,
beharrezkoa balitz, aldatzen lagunduko digu. Ildo beretik, arazo
metodologikoak antzematen ere lagunduko digu. Hau da, nahi
dugunaren eta egin eta lortzen dugunaren arteko aldeak antzeman
ahal izango ditugu.
Ebaluazioak eginkizun hori betetzeko ezinbestekoa da errutinazko
jarduera izan beharrean, jarduera hausnartzailea bihurtzea.
Azken buruan, ebaluazioa ekintzen inguruko erabakiak hartzen
laguntzeko tresna izango da.

Ekintza-planaren helburuak:


Planean eta jardueran zehaztutako helburuen betetze-maila neurtzea.



Prozesuetan ezarritako metodologien egokitasuna ezagutzea.



Erabakiak hartzen lagunduko duten datu kuantitatibo eta kualitatiboak
eskaintzea.
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Ekintza-planaren deskribapena:
Ebaluazio-sistema ezartzeko lehen fase honetan, datu kualitatibo eta
kuantitatiboak biltzeko sistema erraza proposatzen dugu, hiru mailatan
banatuta: ebaluazio kualitatiboa, ebaluazio teknikoa eta ebaluazio
estrategikoa (planari lotutakoa).
Ebaluazio-maila bakoitza kontrolatzeaz arduratuko den taldeak
diseinatuko duen fitxa bakarrean bistaratuko da.
EBALUAZIO KUALITATIBOA
Deskribapena:
Erabiltzaileek egindako jarduerarekiko duten pertzepzioa, iritzia eta ekarpenak
jasotzea da ebaluazio horren helburua.

Helburu nagusia:
Erabiltzaileek jarduerarekiko duten gogobetetze-maila ezagutu eta, aldi berean,
hobetzeko ekarpenak jasotzea.

Tenporalizazioa:
Jarduera bakoitzaren amaieran.

Partaideak:
Kultur Etxearen jardueraren kultura-teknikaria eta hori burutzen parte hartu duten
laguntzaileak arduratuko dira ebaluazioaz.
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EBALUAZIO TEKNIKOA
Deskribapena:
Barne-ebaluazioa da. Besteak beste, honako hauek neurtuko dira: jarduera egiteko
aurreikusi diren baliabide teknikoak eta giza baliabideak egokiak izan diren,
departamentuen arteko koordinazioa, diseinuan eta garapenean parte hartu duten
eragileak, jardueraren helburuak eta helburu kolektiboak zer neurritan bete diren,
erabilitako metodologia, etab.
Ebaluazio teknikoaren bidez emaitzak nahiz lan-prozesua neurtuko dira.
Jardueraz arduratu den taldeak ikasteko eta hobetzeko tresna izango da ebaluazio
teknikoa.
Jarduera bat erabat amaitutzat jotzeko, aurretik ebaluazio teknikoa egin beharko da.

Helburu nagusia:
Jardueraren beraren betetze-maila eta prozesuan erabilitako metodologiaren
egokitasuna ezagutzea.

Tenporalizazioa:
Ebaluazio kualitatiboaren emaitzak izan bezain laster egingo da ebaluazio teknikoa.

Partaideak:
Kultur Etxeko jardueraren kultura-teknikaria arduratuko da ebaluazioaz, sail
laguntzaileekin batera.

EBALUAZIO ESTRATEGIKOA, EDO PLANAREKIKOA
Deskribapena:
Ebaluazio estrategikoaren bidez, jardueraren helburuak eta planaren helburuak zer
neurritan bateratzen diren aztertuko da. Jarduerak planaren helburuekiko urrunduko
balira, ebaluazio horrek egin beharreko aldaketak egiteko aukera eskainiko du.

Helburu nagusia:
Jardueren helburuek Planaren helburuak betetzen zer neurritan laguntzen duten
jakitea.

Tenporalizazioa:
Hiru hilean behin egingo da.

Partaideak:
Talde artistikoa, Ekoizpen Taldea eta Gerentzia Taldea
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Parte hartuko duten kideak:
Edukiak garatzen dituen taldea, talde artistikoa, talde teknikoa eta
gerentzia-taldea.

Tenporalizazioa:
2014ko bigarren seihilekoan
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Getxo Kultura udal egituran
txertatzeko proposamena
Kultura Getxoko udalerriaren nortasunaren erdigunean kokatzeko
borondatea da, gure ustez, plan honen oinarria.
Udaleko sailetan nahiz horietatik kanpo laguntzaileak bilatzeko
proaktibotasunari esker, udalerriko errealitateen artean hurbilketa
gertatzeko irtenbide eraginkorrak bilatu ahal izango ditugu.
Horrek, berriz, Kultur Etxearen eta gainerako udal sailen arteko
harremanak aztertzera eramaten gaitu. Izan ere, Udalaren egiturak
berak eta sail bakoitzari esleitutako eginkizunen banaketak harreman
horiek baldintzatu egiten ditu.
Lan honen asmoa eta lan-eremua ez da Getxoko udaleko antolakuntza
berregituratzea baina, halere, ildo horretan doazen hiru gomendio
egitera ausartuko gara, 2012-2016 aldirako Getxo Kultura Planaren
helburuak betetzen lagunduko dutela uste dugu eta.
1.

Musikaren eta arte eszenikoen inguruan planari eman nahi diogun
ikuspegiarekin bat, eta sorkuntzan eta prestakuntzan laguntzeko
ahaleginak biderkatzeko asmoz, komenigarria ikusten dugu Musika
Eskola proiektuan txertatzea. Horri esker, nabarmen hobetuko litzateke
partekatzen den espazioaren (San Nikolaseko egoitza berriaren)
kudeaketa.

2. Kontuan hartuta euskara sustatu eta bultzatzeko udal sail bat dagoela
eta gaur egun Euskaltegiak ia ez duela menpekotasun funtzionalik
Getxo Kulturarekin, Udal Euskaltegiaren zuzendaritza eta kudeaketa
Euskara Sailaren menpe gelditzea proposatzen dugu.
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3. Sortuko den egitura berriaren figura juridikoa zehazteko, azken
urteetan horren eraginkorra izan den figura erabiltzea proposatzen
dugu: Erakunde Autonomoaren figura juridikoa, alegia. Figura horri
esker, Getxoko Udalak ordezkatzen duen funtzio publikoarekiko
pertenentzia-maila handiari eutsiko zaio, betiere kultura-sustapenak
dakartzan berezitasunekin bat datozen kudeaketa-mekanismoak
artikulatuta.

Garapen
ekonomikoa.
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Testuinguruan kokatzea.
Planaren oinarrietan gure-guretzat jotzen genituen kultura-ekintzak
ekonomiari egin ahal dion ekarpenari lotutako erronkak bildu eta
planaren egituran lan-ildo zehatz bat finkatu genuen, sorkuntzaren
ekonomiatik abiatuta, sortzaileak identifikatu eta prestakuntzan,
baliabideetan, testuinguruan eta erakusketan beraiei lagundu ahal
izateko.
Ohituraz, oso harreman txikia egon da ekonomiaren eta kulturaren
artean, baina berrikuntza-premien, sorkuntzaren eta sorkuntzaindustriek duten pisuaren arteko zubiak zehaztu ondoren, bertan bat
egiten dute administrazioek (eurei dagokien lanaren harira) eta sektore
pribatuak. Hain zuzen, sektore pribatua ezinbesteko ekintzailea izango
da, garapen ekonomikorako politikek bultzatuta, bera izango delako,
azken batean, azken ahalegina egingo duena.
Udalerrirako aukeratu dugun eremuan (musikaren eta arte eszenikoen
eremuan) arreta jarrita, ohartuko gara historikoki ekoizpenaz,
merkaturatzeaz eta abar arduratu izan den industria pixkanakapixkanaka esparru horretatik aldentzen ari dela. Ziur aski, teknologia
berriak dira horren arrazoietako bat. Izan ere, alde batetik musikariek
teknologia digitalaren bidez auto-ekoizteko aukera dute, eta bestetik,
Interneti esker, merkatuan ia doan eskura daiteke eduki asko eta asko.
Fenomeno horren ondorioz, orain arte industriak hartzen zuen lekua
hartu behar izan dute sortzaileek; alegia, sortzaileek ekintzaile bihurtu
behar izan dute.

Garapen ekonomikoa
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Hain zuzen ere gai horretan zentratzen da Sostenuto ikerlanaren zati
bat. Bertan, sortzeko eta berritzeko behar diren konpetentziak
alderatzen dituen atalean, bien arteko harreman estua azaleratzen du:
“sortzeko eta berritzeko prozesuek konpetentzia berberak eskatzen
dituzte eta, beraz, sorkuntza-prozesuen lidergoa duten pertsonek dute
berrikuntza-prozesuak sortzeko gaitasuna”. Lan horretan konpetentziadefizitak eta gehiegizko konpetentziak kuantifikatzen dituen taula bat
ere badago eta, horrela, prestakuntza-ekintzetarako lan-eremua
zehazten du.
Udalerriko garapen ekonomikorako saileko arduradunekin lankidetza
abian jarriko dugu, herriko talentua aukeratu eta profesionalizatzeko
bidean laguntzeko gai izango den proiektu bat burutu ahal izateko.
Sortzaileak euren produktuak merkaturatzeko egin beharreko zereginak
identifikatu eta, ondoren, sortzaileak konpetentzia horietan prestatuko
dira, edota, beste ildo batean, sortzaileak konpetentzia horiek dituzten
pertsonekin harremanetan jarriko dira, produktuak arrakastaz
merkaturatu ahal izateko. Proiektu horri “Sortzaile izatetik ekintzaile
izatera” deitu diogu.
GetxoLanekin eraikitako harreman hori aprobetxatuko dugu Getxo
Kulturaren beraren bideragarritasun ekonomikoari buruzko plana
diseinatu eta, horri esker, Getxoko Udalaren aurrekontuen
ekarpenarekiko menpekotasun txikiagoa ahalbidetzeko.
Beraz, bi ekintza-plan sortzen dira garapen ekonomikoari lotutako
atalean:

Sortzaile izatetik ekintzaile izatera proiektua

Getxo Kulturaren diru sarrera plana
Garapen ekonomikoa
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Garapen ekonomikoa
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“Sortzaile izatetik ekintzaile
izatera” proiektua
Testuinguruan kokatzeko zatian azaldu dugun bezala, sortzaileen
talentua garatzean, euren produktuak merkaturatzeko talentua ere
garatu ahal izateko ingurune positiboa sortu nahi dugu proiektu honen
bidez. GetxoLanekin partekatutako ezagutzen bidez beteko ditugu
egokitze-fasean dagoen industriak betetzeke utzi dituen zuloak eta,
horrela, talentua erakartzeko polo bat sortuko dugu, baliabideak eskaini
eta udalerriko sorkuntza-industrien ernamuin bihur dadin.
Proiektu horren kontzeptualizazioa Buenavista Prollecktiom’s-ekin
batera egin da.

Ekintza-planaren helburuak:


Getxoko udalerriko sorkuntza-potentzialtasuna garatzen eta
gauzatzen lagunduz, balioa sortzea.



Talentuak desaktibatu edo joatea ekiditea.



Sortzaileen energia optimizatzea, euren potentzialtasuna
talentuz kanpoko jardueretan lanbrotzea saihestuz.



Kulturaren eta aisialdiaren sektorea profesionalizatzen laguntzea.



Bere burua elikatuko duen kluster sortzailea sortzea.



Kulturari, sorkuntzari eta berrikuntzari lotutako sektoreak bat
egiten laguntzea.

Garapen ekonomikoa
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Ekintza-planaren definizioa:
Sistema independente gisa jarduteko gaitasuna izateko aukera izango
duen proiektua diseinatuko dugu. Bere baliabide propioak erakartzeko
gai izango den proiektua, negozio-ereduak zehazteko Alex
Osterwalderren metodoan oinarrituta. Horrexegatik, zirriborroa formatu
horrexetan aurkezten dugu.

Garapen ekonomikoa
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Norekin

Zer egin

Funtsezko aliatuak

Balio-proposamena

Nola heldu

Funtsezko jarduerak.

Banaketa-kanalak.

Nola leialdu
Sortzaileak

Ideien bilaketa aktiboa

Sorkuntza-prozesuen balio-

Erabiltzaile mota bakoitzari

Zerbitzu

Plataforma publikoak

Harrobia lantzea

kate osoa indartzea, musikan

egokitutako kanalak ezarri

eskainiz

Erakunde publikoak

Joeren jarraipena

zentratuz baina aldi berean

beharko dira, kanala/laguntzaile

Euren ideiak gauzatuz

Garatzen

gainerako diziplinekin

mota bikoteak osatuz:

.…

elkarrekintzak aztertuta.

Erakundeen kanalak, propioak,

Kontsumitzaileak

gizarte-sareak, bertaratutako

Kalitateko edukiak sortuz

hitzaldiak, etab.

Baldintza bereziak eskainiz

Sorkuntza-lantegiak
Kultura-eragileak eta plataformak
Prestakuntza-zentroak

eta

gauzatzen

laguntzea
Merkaturatzen laguntzea

erabilgarri

eta

merkeak

Tresna berriak etengabe sortu

Talentua identifikatu eta ideiak

eta eguneratzea

gauzatu eta zabaltzea. Parte

.…

diren eragile guztien arteko

Beste diziplina batzuetako laguntzaileak

maila orokorreko elkarloturak

Lan-irtenbideak eskainiz

Sektoreko elkarteak
Erakunde pribatuak.

Funtsezko baliabideak
Espazioak

duen eginkizuna azpimarratuko
da.

Norentzat
Sortzaileentzat

Ekipamenduak

Kontsumitzaileentzat

Pertsonak

Beste

diziplina

Proiektu interesgarriak eskainiz
…
Enpresak

batzuetako

laguntzaileentzat
Enpresentzat
Babesleentzat

Benetako talentuak identifikatuz
Proiektu bideragarriak identifikatuz
…
Babesleak
Ordainsariak

itzulia

izango

duela

bermatuz
Ikusgarritasuna eskainiz
Diru-sarrerak

Gastuak

Proiektuen babesletza

Sorkuntza-jardueraren bidez (jabego intelektuala,

Hasierako inbertsioa:

Aldizkako gastuak

diskografikoa, ekitaldiak...)

Espazioak egokitzea

Langileak

Babesletza pribatuaren bidez.

Ekipamenduak

Kontsumoak

Erakundeen babesletzaren bidez.

Komunikazio-kanpaina

Komunikazioa
Harreman-programa

Gizarte-errentagarritasuna

Gizarte kostua:

Balioa sortzen ari diren pertsonen eta proiektuen kopurua handituko da.

Ekimen pribatu hutsari maila bateko lehia egingo zaio:

Talentu gutxiago joan eta desaktibatuko da.

Espazioak alokatzea.

Langabezia murriztuko da.

Material alokatzea

Inbertsio publikoaren bueltatzea.

Aholkularitza.

Garapen ekonomikoa
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Eragile laguntzaileak:
GetxoLan, kudeaketan eta artean profil mistoa duten eragile
dinamizatzaileak.

Ekintza-planaren tenporalizazioa
Diseinua: 2014ko lehen seihilekoan
Abian jartzea: 2014ko bigarren seihilekoan

Garapen ekonomikoa
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Getxo Kulturaren diru-sarreren
plana
2012-2016 aldirako Getxo Kultura Planaren lehenengo fasean egindako
diagnostikoa kontuan hartuta, gure ustez, erakundearen ahulgunerik
handienetako bat udal aurrekontuen menpekotasuna da. Horregatik,
GetxoLanekin egindako lankidetza aprobetxatuko dugu menpekotasun
hori murriztuko duen diru-sarreren plana ezartzeko.

Ekintza-planaren helburuak:


Getxo Kulturaren erabiltzaileak leialtzeko plana diseinatu eta
ezartzea, bazkidearen kontzeptua berriz aztertuz.



Prezioen politika argia eta ondo komunikatutakoa ezartzea.



Sortutako leialtze-masa kritikoa aprobetxatzea, babesletzaaukerak hobetzeko.

Ekintza-planaren definizioa
1. zeregina. Bazkide-kanpaina diseinatzea:


Gure inguruan eta erreferentziako lekuetan zer leialtze-eredu
erabiltzen duten aztertzea. Aurre-ordaindutako inbertsioa,
itzulera, harpidetzaren maiztasuna, komunikazioaren datak...
o Espazio fisikoetan oinarrituta: Zornotza Aretoa, etab.
o Edukietan oinarrituta: Kulturtick, I am Amnsterdam.

Garapen ekonomikoa

Getxo Kultura 2012-2016
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Crowfunding sistema eta mikrobabeslearen eta ekintzailearen
artean sortzen den lotura aztertzea.

Garapen ekonomikoa
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Leialtze-eredu berri bat diseinatzea, eredu bakoitzetik onena
hartuz. Masa kritikoa eta diru-sarrerak handitzea (eta dirua
aurreratzea, horrek diruzaintzan dakarren hobekuntzarekin) ez
ezik, parte izateko modu berri bat bilatzen dugu; eraginkortasun
handiagoz komunikatu eta kontzeptu horietatik hurbilago
dagoen publiko gazteari areago hurbiltzeko harreman-eredu
berri bat.



Kontzeptu berriak bilduko dituen komunikazio-kanpaina bat
diseinatzea. Guztioi kasu egingo digun, norberari egokituko
zaion, bikaintasuna ekarriko duen, sorkuntzari lagundu eta
enplegua sortuko duen identitate bateko kide izatea.

2. zeregina. Bazkide-kanpaina abian jartzea:


Kanpaina abian jartzea.



Ekitaldiak eta zerbitzuak ordaintzen diren leku guztietan izena
emateko aukera.



Masa kritikoa harreman-sistema berri batean kapitalizatzea.

3. zeregina. Babesle berriak erakartzeko kanpaina:


Babesle publiko eta pribatuentzat erakargarria izango den
produktua diseinatzea.
o

Kalitateko inpaktuen kopurua, publiko leialaren bidez.

o

Inpaktu gordinen kopurua.

o

Sorkuntza bultzatu eta enplegua sortzen laguntzen duen
marka baten indarguneak.

Garapen ekonomikoa
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Kaptazio-kanpaina.

Garapen ekonomikoa
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Eragile laguntzaileak:
GetxoLan.

Ekintza-planaren tenporalizazioa
1. zeregina. Bazkide-kanpaina diseinatzea:
2014ko lehen seihilekoan

2. zeregina. Bazkide-kanpaina abian jartzea:
2014ko bigarren seihilekoan

3. zeregina. Babesle berriak erakartzeko kanpaina:
Lehen emaitzekin batera. 2015ean.

Garapen ekonomikoa

Ekipamenduak

Getxo Kultura 2012-2016
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Testuinguruan kokatzea.
’Espazio fisikoak’ terminoa aukeratu dugu, kultura-ekintza ez delako
soilik erakinetan gertatzen. Kultur Etxeko zuzendaritzatik datorren arteplangintza edukiaren izaerari eta Getxoko Kultur Etxeak dituen
baliabide ekonomikoei eta ekoizpen-gaitasunari hobekien lotuko
zaizkien lekuetan egin behar da.
Espazio fisikoak (eraikinak, plazak, hondartzak nahiz aldi baterako
ekipamenduak) ez dira edukia gauzatzeko zuzendaritzaren esku
jarritako baliabideak baino.
Hori horrela izanik, orain ditugun espazioak, eraikitze-bidean dauden
eta etorkizunean planifikatuko ditugunak egoitza hutsak izango dira;
edukia gauzatzeko guneak. Berdin dio eduki hori prestakuntza-ekintza
izatea, sortzaileen esku lagatako espazio-baliabidea izatea, edo
ikuskizun bat jendaurrean plazaratzeko gune bat izatea.
Horregatik, espazioek edukia jasoko dute: zuzendaritzak (gerentziak,
talde artistikoak edo ekoizpen-taldeak lagunduta) bere ezagutzen
arabera planifikatu eta arduradun bakoitzak diseinatuko duen edukia.
Hartara, espazio horiek egoitza nagusitzat edo laguntzarako
egoitzatzat joko dira, zuzendaritzaren erabakiaren arabera.
Erreferentziako edukiak eta herriko talentuak sortutako edukiak
ekipamenduen barruan edo kanpoan egingo dira. Baliabideen
erabileran eraginkortasunaren irizpideari eta kudeaketako/ekoizpeneko
ahalegina gutxitzearen irizpideari jarraituz, ekipamenduen barrualdea
izango da erreferentziako edukien egoitza nagusia, eta herriko talentua
kalean gauzatuko da nagusiki, ekipamendu mugikorrak eskainiko digun
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mugikortasunean eta kudeaketa errazean oinarrituta. Ez dugu ahantzi
behar, gainera, horri esker kokapen gehiago erabili ahal izango ditugula
herrian, auzokideei trabarik eragin gabe, oso bizkor muntatu eta
desmuntatzen direlako.
Agerian dagoenez, edukiaren indarra dela eta, batzuetan kalearekiko
harreman zuzena ezinbestekoa izango da. Halakoetan arau
orokorrarekiko salbuespenak sortuko dira, hala nola Folk Jaialdiaren
kasuan.
Honelako plan bat diseinatu eta burutu ahal izateko, baina,
ezinbestekoa da hori gauzatzeko gaitasun teknikoak eta baliabideak
dituenaren laguntza jasotzea. Hau da, Bulego Teknikoaren laguntza.
Espazio-baliabideetan horren garrantzi handia duen udal sailarekin
lankidetza egokia da espazioak behar bezala erabili ahal izateko
gakoetako bat.

Getxo Kultura 2012-2016
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Atal honen helburuak


Getxo Kulturak bulego teknikoarekin harreman egokia izatea.



Espazioetan egingo diren edukiak zehaztea.



Eduki bakoitzaren ezaugarriak eta harreman-ezaugarriak
zehaztea.



Edukiaren beharrizanek espazio fisikoekin duten
bateragarritasuna edo bateraezintasuna zehaztea, espazio
fisikoen egoera kontuan hartuta (eginda, eraikitze-bidean,
diseinuko fasean).



Behar izanez gero, aldaketak proposatzea.

Ekintza-planaren definizioa:
Plana egoitzetan banatu dugu, banan-banan ebatzi ahal izateko.


Liburutegien egoitza



Bulegoen egoitza



Arte plastikoen eta ikus arteen erakusketak



Egoitza mugikor berria



Erromoko egoitza berria



San Nikolaseko egoitza berria



“Sortzaile izatetik ekintzaile izatera” proiektuaren egoitza
berria.

Laguntzaileak:
Bulego teknikoa

Getxo Kultura 2012-2016
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Tenporalizazioa
Planaren diseinua: 2014ko lehen seihilekoan
Gauzatzea: 2014ko bigarren seihilekotik 2016ko abendura bitartean
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Liburutegien egoitza
Getxo Kulturaren baitako atalen artean, liburutegiek aldaketa handiak
izan dituzten arren, erabiltzaile batzuekin harremana izateko gune
garrantzitsuak izaten jarraitzen dute.
Diagnostikoan esan genuen liburutegien banaketan ez zegoela
Getxoko biztanleriaren araberako plangintzarik. Izan ere, horietako bi
(San Nikolas eta Villamonte) elkarrengandik oso hurbil daude eta
hirugarrena Erromon dago, eraikitze-bidean dagoen egoitza irekiko
den leku berean.
Gaur egungo liburutegietan dagoen leku-gabezia ere agerikoa da.
Zerbitzua eskaintzen dieten herritarren arabera, liburutegien lekubeharrizanei erantzungo dien berariazko plan bat burutzen den
bitartean, momentuz, Gobelako liburutegia bere horretan utziko dugu,
eta Algortan dauden bi liburutegiak bakar batean bilduko ditugu,
Villamonten.

Egoitzaren edukiak:


Liburutegi bakarra eta zabala.



Ikasketa-gela erkideak.



Hasiera batean behintzat gaur egungo erabilerarekin bat
etorriko diren lantegi, hitzaldi eta mintzaldiak, eta jende
zabalari sarbidea bermatzeko trataera. Gero, baina,
liburutegiari dagozkion erabileretara hurbilduko da,
literaturaren alorreko sortzaileei laguntza berezia
eskaintzeko.
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Erreprografia.



Erakusketa-aretoa.

Egoitzaren helburuak:


San Nikolaseko liburutegiak dituen irisgarritasun- eta
erabilera-arazoak gainditzea.



Liburutegietako langile-baliabideak optimizatzea, egoitza
bakarra egongo delako abian.



Liburutegiei esparru horretako joera berrietarantz jotzeko
aukera eskaintzea.
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Bulegoen egoitza
Gaur egungo Getxo Kulturaren bulegoen egoera ez da egokia.
San Nikolaseko liburutegiak hartzen duen egoitza lekualdatuz gero,
San Nikolaseko egoitza berri eta esanguratsutik hurbilago egongo
gara. Bertan, hainbat jarduera egingo dira, ordezkagaitasunean
irabaziko dugu, eta ez da beharrezkoa izango liburutegi batek eskatzen
duen irisgarritasun-maila izatea.

Egoitzaren edukiak:


Jendearentzako arreta.



Kultur Etxeko bulegoak.



Artxibategi Historikoa. Horren barruan sartuko da udalerriaren
nortasunari buruzko aldi baterako erakusketaren bat.



Erabilera anitzeko Kultur Etxea, herritarrek oro har prestakuntza
jasotzeko.

Egoitzaren helburuak:


Ordezkagaitasunean irabaztea.



Jarduera handiena duen egoitzatik hurbil egotea.



Getxo Kulturak egunerokoan harremaneko kulturarekin,
nortasunarekin eta historiarekin zerikusia duela komunikatzen
jarraitzea.
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Arte plastikoen eta ikus
arteen erakusketa
Ez da egoitza bat bere horretan, hainbat egoitzetan banatutako
edukiaren adierazpen fisikoa baino. Torrene Aretoa izango da
erreferentziako espazioa. Espazio horrek aldaketa adieraz lezakeen
erabilera bakarra izango luke, hau da, tokikoarekiko hibridazioa, baldin
eta bikaintasuna erakusteaz gain, bikaintasun hori izebergaren gailurra
dela transmititzen jakingo balu. Beraren inguruan, herriko talentua
erakutsiko duten gainerako erakusketa-guneak artikulatuko lirateke:
Villamonte, Erromo, etab.

Egoitzaren edukiak:


Arte plastikoen eta ikus arteen bikaintasunaren erakusketa.



Arte plastikoen eta ikus arteen alorreko herriko talentuaren
erakusketa.

Egoitzaren helburuak:


Torrene Aretoan arte plastikoen eta ikus arteen bikaintasuna
erakustea.



Gainerako erakusketa-guneetan herriko talentua artikulatzea.



Eskaintza eta sorkuntzarako laguntza geografikoki banatzea.
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Egoitza mugikor berria
Datozen urteetan Getxo Kulturaren egoitza berriak gehitu ahala, eta
horien bidez aldi baterako azpiegituretan eta kanporatzeetan egiten
den gastua murrizten den heinean (auzokideei eragiten zaizkien
eragozpenak gutxitzeaz gain), argi dago orain arte kalean egiten zen
lanaren garrantzia ere murriztuko dela.
Halere, eduki batzuen izaerak kalearekiko harremana eskatzen du, eta
kontuan izan behar dugu, gainera, Getxo hainbat auzoz osatuta
dagoela eta ekipamendu guztiak biztanleria handiena duten guneetan
egon arren, horrek ez duela esan nahi gainerako guneak baztertu egin
behar direnik.
Horregatik, ekipamendu mugikorra erosteko proposamena egiten
dugu. Orain arte egindako azpiegitura eta lana aprobetxatuz (hargune
elektrikoak, kokalekuak, babes zibila, etab.) eta alboratuen dauden
auzoetan kokaleku berriak prestatuz, batez ere eraikitako
azpiegituretan burutuko diren edukiak osatzeko egoitza berriak
prestatu ahal izango dira.

Egoitzaren edukiak:


Kontzertuak



Dantza



Antzerkia



Bertsolaritza



….
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Egoitzaren helburuak:


Edukiei laguntzeko ekitaldiak burutzeko kostuak eta okupazioorduak murriztea.



Auzoetara iristeko aukera eskainiko duen benetako
mugikortasuna eskuratzea.



Herri bizi bat sortzeko presentzia eta harremana sortzea.



Irudi erakargarria sortzen laguntzea, esperientziari lotutako
turismo baten bila.
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Erromoko egoitza berria
Proiektu horrek aldaketak izan ditu edukian, eta auzotar zenbaitzuek
kritikatu egin dute, tamaina dela eta.
Kontaktuko kulturako, hurbiltasuneko bokazioarekin jaio da, Getxo
Kultura markaren sorrerarekin bat. Izan ere, marka horretan eguneroko
bizitasuna, kalean egotea garrantzi handikoa izango da egoitzako
edukietan.
Gaur egun egiten duten bezala, edukiek auzoko eragileen (merkatarien,
kultura-erakundeen eta abarren) lankidetza bilatu behar dute, espaziobaliabideak eskaintzeko ez ezik, lankidetza aktiborako jarrera izateko
ere. Hala, "eraikin handiegia" delako ustetik Getxo Kulturaren egoitza
aktiboa, hurbila eta kontaktukoa, auzoa suspertzeko balio duelako
ustera iragango da.
Ahal den heinean, lanak amaitu aurretik ere jarduerak gora egin
beharko luke, arte-sorkuntzari eta prestakuntzari laguntzeko jaio den
aldaketa nabaritu ahal izateko moduan. Horretarako, plan berezi bat
diseinatu beharko da, egoitza berriak auzoari ekarriko dion gizarteitzulia aurreratu eta jakinarazteko.

Egoitzaren edukiak:


Sorkuntzari laguntzeko egoitza nagusia. Lan-ildo generalista
izango du, sortzaileak identifikatu eta laguntzearen bidetik.



Folk jaialdiaren egoitza nagusia. Esan dugun bezala, oso
garrantzitsua da eraikinaren jarduera kalera iristea, egoitza
mugikorrari lagunduz eta beste egoitza batzuen laguntza ere
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jasoz: Gobela Liburutegia, San Nikolaseko egoitzaren erabilera
anitzeko aretoa.


Getxo Liveri laguntzeko egoitza.



Arte eszenikoei laguntzeko egoitza.



…

Egoitzaren helburuak:


Sartzeko eta kalearekiko irekia izango den egoitzatzat aurkeztea.
Herritarrek Kultur Etxearen hurbiltasuna eta laguntza argi
antzemango duten lekua.



Arte-prestakuntzaren eta -sorkuntzaren alderdi guztietarako
baliabideak eskaintzea.



Jendarte zabalarentzako eta sortzaileentzako erakusketa-ildo
desberdinak hartzea, herriko talentuarentzako laguntza eta
erreferentziako edukiak orekatuta.
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San Nikolaseko egoitza
berria
Getxo Kulturaren erreferentzia izateko bokazioa duen egoitza. Bertako
aretoen tamaina eta bolumena kontuan hartuta, har dezakeen
jarduera-mailagatik eta duen kokalekuagatik ezagutuko den lekua.
Hainbat edukiri erantzun eta herriaren erdian egotea (eta, ondorioz,
lursail txiki batean egotea) bateratzeko premiak baldintzatzen du.
Bikaintasuna erakustera zuzendutako aretoak eta herriko talentuari
laguntzeko bokazioa duten beste areto batzuk ditu, eta musika-eskola
ere bertan dagoenez, falta zitzaion kulturaren balio-katea txertatzea
lortu du: prestakuntza.
Espazio eta kudeaketa-proiektu bakar batean erakusketa-ahalmen
itzela erabiltzeko gaitasuna aprobetxatu behar dugu (horixe baita bere
ezaugarri nagusia) haren hiru eginkizunik adierazgarrienetan:


Prestakuntza eta bertatik jaiotzen diren sortzaileentzako
laguntza bateratzea, hori guztia balioztatzeko esparru ezin
hobea eskainiz.



Prestakuntza-proiektuek eta sorkuntzarako laguntzak eskatzen
duten erreferentziako edukiak erakustearekin batera, jendarte
zabalak eskatzen dituenak ere agerraraztea.



Herriko talentuari laguntzeko proiektuan sortutako edukiak
kaleratzea. Profesionalizatzeko bokazioa dutenak ez ezik,
halakorik ez dutenak ere bai.
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Egoitzaren edukiak:
Areto nagusia:


Jazz Berriaren egoitza nagusia. Gaur egungo aldi baterako
ekipamenduek duten edukiera-arazoak direla eta, formatu berri
bat sortzeko aukera aztertuko da. Horretarako, eszenaurrea
eszenatzat egituratuko da, eta eszenarioa besaulki-patio berria
bihurtuko da, erabilera anitzeko aretoko harmailei esker.
Badakigu zer zailtasun eragiten dituen horrek ebakuazioplanean eta beste sistema batzuetan, baina abantailak ere
agerikoak dira.



Beste sail batzuekiko harremanen ondorioz etorriko diren
biltzarren egoitza nagusia.



Jendarte zabalari zuzendutako edukien egoitza nagusia.
o

Arte eszenikoak.

o

Habanerak.

o

Zinema

o …


Blues Jaialdi berriaren egoitza osagarria. Jendeak dantzan
egiteko lekua behar duten erreferentziako kontzertuetarako.



Egokitzat jotzen diren edukien egoitza osagarria. Balioan
jartzeko halako egoitzarik behar dutela joz gero.
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Erabilera anitzeko aretoa:


Profesionalizazio-proiektuak erakusteko egoitza nagusia.



Jazz Berriaren egoitza nagusia. Areto nagusian eta egoitza
mugikorrean bermatuta.



Zinemaren egoitza nagusia.



Getxo Liveren egoitza osagarria (ostalaritza jotzen dugu egoitza
nagusitzat)



Sortzaileei laguntzeko ildoaren egoitza osagarria.



….

Barruko Plaza:


Kalean egiten diren proiektu askoren egoitza osagarria,
batzuetan eszenarioren bat behar izaten baitute emanaldiren
batean.
o

Getxo Arte

o

Getxo Photo

o

San Lorentzoko Azoka

o

Manga

o

…

Sarbideko Plaza:
Ikus-entzunezko ekipamendurako azpiegitura dauka. Kultura
demokratizatzea helburu, barruan egiten dena proiektatzeko gaitasuna
eman ahal zaio, horrela, programatutako ekitaldietan sartzeko
ohiturarik edo baliabiderik ez dutenek ere kultura eskuratzeko moduan.
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Egoitzaren helburuak:


Getxo Kulturak bikaintasunaren erakusketari egiten dion
ekarpena adieraztea.



Erakusketek herriko talentuari eta profesionalizazioari egiten
dioten ekarpena adieraztea.



Kanpoko eta barruko Plazen bidez, Getxo bizirik markari
ekarpena egitea.



Beste sail batzuekiko harremana bultzatzea, biltzarrak eta
jarduera ekonomikoari lotutako beste ekitaldi batzuk antolatuz.
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“Sortzaile izatetik
ekintzaile izatera”
proiektuaren egoitza berria
Ez da egoitza bat bere horretan: eduki baten adierazpen fisikoa da,
GetxoLanekin garatzekoa den proiektu bateratu berriaren adierazpen
fisikoa. Haren bidez, jauzi bat emango dugu: sortzaileak identifikatzetik,
profesionalizatzen laguntzera igaroko gara.
Sorkuntza eta berrikuntza bateratzeko gunea izango da; kultura
produktuena ez ezik, merkaturatzeko moduena eta negozio-ereduena
ere bai.
Sostenuto proiektuaren adierazpena hezurmamitu egingo da bertan:
“sortzeko eta berritzeko prozesuek konpetentzia berberak eskatzen
dituzte eta, beraz, sorkuntza-prozesuen lidergoa duten pertsonek dute
berrikuntza-prozesuak sortzeko gaitasuna”. Izan ere, atzerantz doan
industriaren lana ordezkatzeko sistema bat jarriko da abian, alde batetik
sortzaileak ekintzaile bihurtzeko konpetentziak sustatuz, eta bestetik
kultura- eta sorkuntza-industrian erreferentziako espazioa sortuz.
GetxoLanek baliabideak eta merkatuan arrakasta izateko teknikak
eskainiko ditu; Getxo Kulturak, berriz, proiektua eta kulturak eta
sorkuntzak osatzen duten esparruaren ezagutza eta kudeaketa.
Coworkinga garatzeko espazio berriak ez ezik, arte-ekoizpenean behar
diren baliabide teknikoak ere beharko ditugu; adibidez, grabazioestudioa (nahiz eta garai digital honetan premia horrek nabarmen
murriztu), etab. Erromoko eta San Nikolaseko egoitzek, entseguetarako
aretoen eta erakusketetarako espazioen bidez, baliabide eta aukera
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berriak eskainiko dizkigute, eta baliabide eskuragarrien plangintza eta
kudeaketa egokia egin beharko dugu espazio-beharrizanak ebazteko.

Egoitzaren edukiak:


Coworkinga. Sortzaileentzat eta gestio-bulegoarentzat berarentzat.



Erromoko entsegu-aretoak osatzeko beste entsegu-areto batzuk.



Gainerako diziplina osagarrietarako aretoak.



Argazki eta bideoetarako platoa.



Erakusketa-aretoa.



Kafetegia, harremanetarako gunea ere izango dena.

Egoitzaren helburuak:


Profesionalizazio-esparrua sortzea.



Laguntza eskaintzea: prestakuntza, baliabideak, esparrua.



Burututako produktuak sortzea, edukiak partekatu eta erakusketaildoak elikatzeko.

Edukiak
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Plan berri honetan zehaztutako ildo estrategikoak garatzeko, bi
alderditan garatuko diren ekintzak proposatzen dira edukien atalean.
Edukiaren tipologia eta garapen-eredua

Edukien tipologia:
Getxoko Kultur Etxeak oso lan garrantzitsua bete du azken urteetan
erakusketaren alorrean. Bikaintasunean oinarritutako kalitate handiko
programak eskainiz, kultura-esparruko erreferentzia bihurtu da.
Plan berri honek, berriz, balio-katearen begi guztiak garatu nahi ditu,
eta testuinguru horretan erakusketa landu beharreko gainerako
edukien artean kokatzen da. Hala, prozesu zirkular baten barruan,
erreferentziako eremua izateaz gain, herriko talentua bultzatzeko ere
balio izango du.
Funtsezkoa da edukiaren kontzeptua ez ulertzea ekitalditzat edo
produktutzat. Guztiz bestela, prozesuan gertatuko diren ekintza
bakoitza ulertu behar da edukitzat: ikerkuntza, identifikazioa,
prestakuntza, etab.
Euskal planean jasotako kulturaren balio-katea erreferentziatzat hartuta,
garatu beharreko edukiak prestakuntza-sorkuntza-erakusketa
prozesuan kokatuko dira.

Prestakuntza:
Kultur Etxearen ardura da herritar nahiz sortzaileei sortzeko eta
garapen pertsonalerako behar duten ezagutza guztia eskaintzea. Ildo
horretan, prestakuntza-ekintzak desberdinak izango dira hartzaileen
eta ekintzaren helburuen arabera.
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Sortzaileentzako berariazko prestakuntza Planaren hainbat jardueraildoren bidez landuko da beste eragile eta sail batzuekin batera, hala
nola GetxoLanekin eta Musika Eskolarekin batera.

Sorkuntza:
Planaren diagnostikoaren fasean aipatu dugun bezala, Getxon sortzaile
profesional eta amateur ugari daude. Kultur Etxearen eginkizuna da
horiei guztiei laguntzea eta, horretarako, behar dituzten ezagutzak eta
prestakuntzak ez ezik, sortzeko eta ekoizteko testuinguru egokia ere
eskaini beharko dizkie.
Hartara, herriko kultura-dinamismoa sorkuntza-esparrua sortzeko
funtsezko faktorea izango da. Sorkuntza-industriak indartzeko lehen
premisetako bat hiri-kulturako jarduera egotea da.
Sorkuntza-sektorea eratzeko, nahitaezkoa da kultura-programazio
indartsua eta anitza izango duen esparru dinamikoa sustatzea.
Eragile sortzaileak identifikatzea eta mapa bat osatzea izango da ildo
horretan burutu beharreko lehen ekintza. Zeregin hori Udaleko beste
sail batzuekin eta inguruko beste eragile batzuekin lankidetzan egingo
da, udalerriko errealitateari buruz dagoen ezagutza guztia biltzeko
moduan.

Erakusketa:
Erakusketa bi mailatan bereiziko da: alde batetik, Kultur Etxeak
arrakastaz garatu izan duen bikaintasunaren erakusketaren ildoari eutsi
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behar zaiolakoan gaude, betiere gaur egungo egoerara egokitzeko
behar diren aldaketak eginda. Ildo hori herriko sortzaileentzako
erreferentzia eta inspirazio-iturria izango da eta, gainera, Getxo
markaren eta turismoaren arteko harremana sendotuko du. Erakusketaildo horretaz gain, herrian sortzen dena erakusteko ildoa azpimarratu
eta garatu beharko da. Ildo horrek herriko sortzaileak agerian jartzeko
eta euren lana banatzeko balio izango du, baina horretaz gain,
baliabide gutxi erabiliz udalerria dinamizatzen lagunduko duten
jarduera berriak sortzeko tresna ere izango da.

Garapen-eredua:
Getxo Kultura 2012-2016 proiektuak lankidetza proposatzen du edukiak
garatzeko. Lankidetzak ez du esan nahi lidergoa edo garatuko diren
ekintzen gaineko kontrola galduko denik: jarrera proaktibo batean
oinarrituz, kultura udalerrian garatuko diren ekintzen bizkar-hezur
bihurtzea da kontua.
Hurrengo ildoetan lankidetza-mailak eta horietako bakoitza garatzeko
modua azalduko dira. Kasu batzuetan, lankidetza horiek pixkanakapixkanaka garatuko dira, eta beste batzuetan maila bakar batean.

Eragile publikoak eta pribatuak:
Beste udal sail batzuekin eta eragile pribatuekin burutuko den
lankidetza.
Lankidetza horri heldu baino lehen, Kultur Etxeak garatu nahi den
ekintzaren zirriborroa egin, helburuak zehaztu eta behar diren
baliabideak (ezagutza, ekonomia, espazioa....) identifikatuko ditu, zer
lortu nahi den eta horretarako zer bitarteko dituen argitzeko.
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Lehen zirriborro hori prestatu ostean, lankidetzaren helburuak aztertu
eta, lankidetzan, ekintzaren ildo nagusiak diseinatzen hasiko dira. Ildo
nagusien zirriborro horretan diseinuan parte har lezaketen udalerriko
gainerako eragileak ere identifikatu beharko lirateke. Helburu zabalenak
dituzten ekintzek baliabide handiagoak izango dituzte, bai eta
oihartzun handiagoa eta posizio nabarmenagoa ere Kultur Etxean.

Udalerriko eragileak:
Herriko eragile indibidualekin, elkarteekin, konpainiekin, musikataldeekin eta abarrekin egingo den lankidetza.
Maila horretan ekintza zehatzak eta horiek garatzeko modua zehaztuko
dira; ekintza burutu eta ondoren jarduerak ebaluatu ere egingo dira.
Eragileekin batera egindako lankidetzari esker, gai zehatzi buruzko
ezagutza berezia eskuratu eta kalearekiko harreman zuzena erdietsiko
da.

Hartzaileak:
Erabiltzaileak jarduera ebaluatzeko eragile aktiboak izango dira.
Ebaluazioaren bidez, jarduerari buruzko iritzia eta jendeak kulturaesparruarekiko duen interesa bilduko dira. Harreman etengabeari esker,
herritarrekin feed-back iraunkorra izango da, hartzaileengandik
hurbilago egongo gara eta, hortaz, euren premiak eta kezkak zuzenzuzenean biltzeko aukera izango dugu.
Gure iritzian, halako aldaketa bat pixkanaka-pixkanaka txertatu behar
da. Horregatik, planaren lehenengo fasean musikan eta arte
eszenikoetan zentratzea proposatzen da, sorkuntzak nahiz
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erakusketaren alorrak herrian duten historia eta garrantzia kontuan
hartuta.
Eragileekiko lankidetzak elkarrekiko ezagutza- eta konfiantza-giroa
sustatuko du, jarduerak elkarrekin pentsatu, diseinatu eta burutuko
direlako. Lan-talde horren garapen naturalaren ondorioz, pixkanaka
egonkortuz joan eta egitura formala sortuko da. Hain zuzen, horixe
izan liteke amateurren, sortzaileen eta kontsumitzaileen arteko
harreman-organoa; azken batean, kulturaren faseen arteko harremanorganoa.
Harreman-ildo horri garatuz, etorkizunean ekintza-plan berri bat
sortzea litzateke helburua. Guk honela deitu diogun ekintza-ildoa, hain
zuzen:

“Piztu Kultura Batzordea”
Ondoren, Kultur Etxeak edukien harira garatu beharreko ekintza-planak
zerrendatuko ditugu:

Musikaren eta arte eszenikoen sektoreko eragileen
mapa sortzea.
Gaur egungo edukiak egokitzea
Jarduera berriak diseinatu eta garatzea
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Musikaren eta arte eszenikoen
sektoreko eragileen mapa
sortzea
Eragileen maparen helburua zera da: Getxoko musikaren eta arte
eszenikoaren sektorerako hurbilpena egitea; aipaturiko diziplinetan
aritzen diren eragileak identifikatzeko lehen hurbilpena, alegia.
Hurbilpen horren bidez, orain arte sakabanatuta eta noizbehinka
ezkutuan ere egon den udalerriko errealitatea ezagutu ahal izango
dugu.
Mapa hori irekita egongo da: “mapa bizia" izango da, Getxoko sektorea
aldatzen den heinean bera ere aldatuz joateko.

Helburuak:


Herriko musikaren eta arte eszenikoen sektorea kualitatiboki
nahiz kuantitatiboki ezagutzea.



Eragileen kezkak eta beharrizanak ezagutzea, eta horiei
erantzuteko bideak, mekanismoak eta tresnak bilatzea.



Eragileekin elkarrizketa-ildo zuzena, arina eta etengabea
sortzea.
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Gehien mugitzen diren eragileekin lankidetza-harremana lotzea,
proiektu bateratuak aurrera atera ahal izateko.



Eragileen arteko loturak sortzea, euren interesak, kezkak eta
beharrizanak kontuan hartuta.

Ekintza-planaren definizioa:
Ildo horretan, lankidetzaren bidez eragileen mapa sortuko dugu. Oso
garrantzitsua da planean aurkezten diren lehen ekintzak ohi ez
bezalako bidetik jorratzea. Hau da, udaleko beste sail batzuek,
elkarteek eta identifikatutako eragileek, guztiek lankidetzan jardutea,
eta beste eragile batzuk identifikatu ahal izateko bideak zabaltzea.
Balio-katean orotariko tipologiak eta nortasun juridikoak dituzten
pertsonak, kolektiboak, enpresak, espazioak eta proiektuak hartuko dira
kontuan mapa horretan.
Maparen lehen fasean udalerrian sektore horietan ari diren eragile
guztiak identifikatzeko ahalegina egingo da. Horretarako, erakundearen
datu orokorrak baino ez dira bilduko. Bigarren fasean, aurretiaz
zehaztutako irizpideak erabiliz, eragile batzuk soilik hautatu eta izaera
kualitatiboagoa duten datuak bilduko dira, Kultur Etxearen lana
garatzeko gidalerro moduan erabili eta finkatutako helburuak lortzen
laguntzeko.

Partaideak:
Kultur Etxeko arduradun bat, beharrezkotzat jotzen diren udal
teknikariak, eta ekintzan zehar identifikatutako eragileak.
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Tenporalizazioa:
Mapa kuantitatiboa: 2014ko lehen hiruhilekoan.
Mapa kualitatiboa: 2014ko bigarren hiruhilekoan
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Gaur egungo edukiak egokitzea
Bigarren ildo horretan, Kultur Etxeak gaur egun garatzen dituen
edukiak 2012-2016 aldirako Getxo proiektuan agertzen diren ildo
estrategikoetara egokituko dira.
Ildoari ekiteko, musikaren eta arte eszenikoen alorreko jarduerarik
garrantzitsuenei helduko zaie, aldaketaren ikur bihur daitezen.
Ondoren, beharrezkotzat jotzen diren jarduera guztiak egokituz joango
dira.

Helburuak:


Kultur Etxearen jardueretan kulturaren balio-kateko begi guztiak
garatzea ekarriko duten ekintza berriak txertatzea. Horren
ondorioz, erakusketen ildoa erreferentzia izateaz gain, herriko
talentuari laguntzeko bidea ere izango da.



Kultura-jarduerak beste udal sail batzuen helburuak garatzeko
tresna bihurtzea.



Kultura-jarduerak garatuz, harreman-eredu berriak sortzea.

Ekintza-planaren definizioa:
Lehen fase horretan Kultur Etxeak garatzen dituen lau jarduera
garrantzitsu egokitzea proposatzen da.
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Honako irizpide hauek erabili dira jarduera horiek aukeratzeko:


2012-2016 aldirako proiektuan zehaztutako eremuak: musika eta
arte eszenikoak.



Jarduerak Getxon eta inguruetan duen inpaktua.



Profil desberdinak txertatuz, multzo osoa aberastea.



Eduki mota: batez ere erakusketan zentratutakoak.



Inguruarekin eta udal sailekin lankidetzan jarduteko aukera.

Hurrengo fitxetan jarduera bakoitzerako proposatzen diren aldaketen
"ildo nagusiak" aurkezten dira. Fitxaren goiko aldean gaur egungo
edukiaren tipologia eta lankidetza-eredua ez ezik, proposatutako
aldaketen bidez erdietsi nahi diren helburuak ere zehazten dira.
Ondorengo ikurrak erabili dira:
Edukien tipologia





Erakusketan zentratutakoak
Sorkuntzari laguntzekoak
Prestakuntzari laguntzekoak

Lankidetza maila:




Sistemarik gabeko garapenean
Sistemarik gabeko diseinuan eta garapenean
Programa aurrez ezarritako eredu baten bidez

kontzeptualizatuta.
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Partaideak:
Eduki-teknikariak

Tenporalizazioa:
2014. urtean zehar.
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JARDUERA ILDOA

EDUKIAK EGOKITZEA

JARDUERA

BLUES JAIALDIA

HELBURUAK




Ipar Amerikako musika beltzetik abiatuta sortu diren joera berriak identifikatu ahal izateko lankidetzak ezartzea.
Jarduera eguneratzea, ikusle eta sortzaile berriak kontuan hartuta.



Jaialdiaren entzuleak inguruan bertan sortutako proposamenetara hurbilaraztea.

DESKRIBAPENA

Kontzeptua: bluesaren bilakaeraren ondorioz sortutako musika-estiloak agerraraztea (funkya, hip hopa eta musika
elektronikoa...), gaur egun sortzaileak eta hartzaileak dauden lekura iristen saiatzeko. Helburua ez da ikusle berriak erakartzea,
ikusleak eta sortzaileak biltzeko esparru bat sortzea baino.
Gaur egungo egoeratik abiatu eta leku berria ezagutuz, urtetik urtera jaialdia aldatuko duen ibilaldia bilatu beharko da, edukiak
ez ezik formatuak, ordutegiak, lekuak etab. ere kontuan hartuta.
Jarduera: erreferentzia bezala, gaueko blues emanaldiak mantentzea proposatzen da. Horrekin batera, baina, eduki berrietako
pilulak/kontzertuak ere egongo dira musikari amateurrekin eta herriko sortzaileekin. Ekintza berriak sortu nahi dira espazio
berrietan (kalea...), orain arte erabili ez diren ordutegietan, jaialdia dinamikoagoa, erakargarriagoa eta hartzaileengandik
hurbilagoa izateko.
Proposatzen diren jarduera berriak beste eragile batzuekin lankidetzan egin litezke.

ERAGILE LAGUNTZAILEA

Gazteria Saila, gaur egungo musikari gazteak, merkatariak...

BALIABIDEAK

Bluesaren historiari eta haren bilakaerari buruzko ezagutza.
Gaur egungo musikarien jarduerei buruzko ezagutza.
Harremanerako eta erreferentziako espazioak.
2014ko ekainean.
2014ko ekainean.

TENPORALIZAZIOA
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JARDUERA ILDOA

EDUKIAK EGOKITZEA

JARDUERA

BLUES JAIALDIA

HELBURUAK




Ipar Amerikako musika beltzetik abiatuta sortu diren joera berriak identifikatu ahal izateko lankidetzak ezartzea.
Jarduera eguneratzea, ikusle eta sortzaile berriak kontuan hartuta.



Jaialdiaren entzuleak inguruan bertan sortutako proposamenetara hurbilaraztea.

DESKRIBAPENA

Kontzeptua: bluesaren bilakaeraren ondorioz sortutako musika-estiloak agerraraztea (funkya, hip hopa eta musika
elektronikoa...), gaur egun sortzaileak eta hartzaileak dauden lekura iristen saiatzeko. Helburua ez da ikusle berriak erakartzea,
ikusleak eta sortzaileak biltzeko esparru bat sortzea baino.
Gaur egungo egoeratik abiatu eta leku berria ezagutuz, urtetik urtera jaialdia aldatuko duen ibilaldia bilatu beharko da, edukiak
ez ezik formatuak, ordutegiak, lekuak etab. ere kontuan hartuta.
Jarduera: erreferentzia bezala, gaueko blues emanaldiak mantentzea proposatzen da. Horrekin batera, baina, eduki berrietako
pilulak/kontzertuak ere egongo dira musikari amateurrekin eta herriko sortzaileekin. Ekintza berriak sortu nahi dira espazio
berrietan (kalea...), orain arte erabili ez diren ordutegietan, jaialdia dinamikoagoa, erakargarriagoa eta hartzaileengandik
hurbilagoa izateko.
Proposatzen diren jarduera berriak beste eragile batzuekin lankidetzan egin litezke.

ERAGILE LAGUNTZAILEA

Gazteria Saila, gaur egungo musikari gazteak, merkatariak...

BALIABIDEAK

Bluesaren historiari eta haren bilakaerari buruzko ezagutza.
Gaur egungo musikarien jarduerei buruzko ezagutza.
Harremanerako eta erreferentziako espazioak.
2014ko ekainean.
2014ko ekainean.

TENPORALIZAZIOA
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JARDUERA ILDOA

EDUKIAK EGOKITZEA

JARDUERA

EMAKUMEAK MUSIKAN JAIALDIA

HELBURUAK





Herriko kultura-eskaintzan garrantzi handiagoa izango duen programa bat sortzea, herriaren inguruan ere eragina izateko
moduan.
Emakume sortzaileen lan profesionalaren berri ematea, herriko erreferentziako jaialdiei aitortzen zaien baliabide berdinak
eskainiz.
Lan-prozesuak eta azken produktuak ikustaraztea.



Programa zabal eta anitza sortzea, jarduera-estilo eta -formatu desberdinak bilduta.



DESKRIBAPENA

Kontzeptua: Getxoko musika-eskaintzan pisu handiagoa izango duen programa bat sortzea. Programa horretan, hainbat musika
estilo konbinatuko dira edizio bakoitzean, baina beti ere emakume sortzaileentzako laguntza izanik ardatz nagusia. Hala, euren
lana zuzenean erakusteko bozgorailua eskainiko zaie.

ERAGILE LAGUNTZAILEA

Berdintasun Area, inguruko eragileak.

BALIABIDEAK

Musikari buruzko ezagutza.
Genero-berdintasunaren trataerari buruzko ezagutza.
Erreferentziako eta harremanerako espazioa.

TENPORALIZAZIOA

2015eko apirilean

Aldatzea proposatzen den hurrengo jarduerak ez ditu aurretik zehaztutako irizpideak betetzen. Halere, haren ezaugarriak kontutan
hartuta, planaren estrategia berriaren ildoan kokatzeko berriz diseinatu beharra dagoela uste dugu.
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JARDUERA ILDOA

EDUKIAK EGOKITZEA

JARDUERA

TAILERREN PROGRAMA

HELBURUAK

Kontzeptua: gaur egungo eskaintza eguneratzea/osatzea, okupaziorako soilik balio duten jarduerak baino harago joango diren
jarduera berriak eskainiz. Lantegiek gaur egungo joerei erantzun beharko diete baina, aldi berean, sortzaileen prestakuntza eta
garapena bultzatzeko beste baliabide bat izango da. Eduki hori diseinatzeko erabiltzaile potentzialak identifikatu beharko dira,
edukiak horien premietara egokitzeko. Produktua-erabiltzailea bikoteak osatzea.
Jarduera: lehenik eta behin, udal sailek eskaintzen dituzten edukiak aztertu eta gaur egungo beharrizanak eta joerak identifikatu
beharko dira. Zeregin hori burutu ostean, jarduera-programa berria diseinatuko da.

ERAGILE LAGUNTZAILEA

Udal Sailak. Eragileak.

BALIABIDEAK

Beste udal sail batzuek eta sektore pribatuak eskaintzen dituzten jarduerei buruzko ezagutza sakona.
Herritarren beharrizanen eta gaur egungo joeren ezagutza.

TENPORALIZAZIOA

2014eko irailean

Getxo Kultura 2012-2016
Esparru operatiboa

Jarduera berriak diseinatu eta
garatzea

Hurrengo ekintza-planak datozen lau urteetarako proposatutako

estrategiarekin bat egingo duten eduki berriak diseinatu eta garatzea
proposatzen du.
Jarduerak pixkanaka txertatuko dira, eta lan-taldeen eredu berria eta
aurreko atalean proposatutako lankidetza-eredua erabiliz jarriko dira
abian.

Helburuak:


Kultura-ekintzen bidez herria dinamizatzea eragingo duten
kultura-eduki berriak sortzea.



Arte-jarduerak jendarte zabalari eta bereziki gazte eta haurrei
hurbilaraztea.



Getxoko eragileak kultura-ekintzetan aktiboki sar daitezen
bultzatzea, kontsumitzaile hutsak izan beharrean edukisortzaileak izan daitezen.



Herriko sortzaileei euren lana garatzen laguntzeko programak sortzea.

Ekintza-planaren definizioa:
Hurrengo tauletan, proposatzen diren eduki berrien ildo nagusiak
aurkezten dira. Honako jarduera hauek, hain zuzen:


Literatura-ibilbideak



Artistak ikastetxeetan kokatzea



Teather Land



Working progress erakusketa

Getxo Kultura 2012-2016
Esparru operatiboa

Partaideak:
Arte-zuzendaritzako taldea eta eduki-teknikariak.

Tenporalizazioa:
Bideragarritasuna aztertzea: 2014ko laugarren hiruhilekoan
Jarduerak diseinatzea: 2015eko lehen hiruhilekoan
Abian jartzea: 2015eko azken seihilekoan

Proposatutako jarduerez gain, gure ustez oso garrantzitsua da Euskara
Sailarekin batera jarduera bat egitea. Kultur Etxearen jarduera
guztietan euskara zeharka lantzen den arren, berariazko jarduera bat
sortzea proposatzen da.
Aukeren artean, San Lorentzoko azoka euskararen eta euskal kulturaren
inguruko jarduera handiago batean kokatzea proposatzen da. Beste
aukera bat zera da: Kultur Etxeak lankidetza etengabea ezartzea, jarrera
proaktiboarekin. Hala, Euskara Sailak zuzendutako proiektuetan parte
hartuko du, kultura-jarduerak diseinatu eta sustatzen duen ezagutzan
oinarrituta.

Getxo Kultura 2012-2016
Esparru operatiboa

JARDUERA ILDOA

JARDUERA BERRIAK DISEINATU ETA GARATZEA

JARDUERA

LITERATURA IBILBIDEAK

HELBURUAK





Turismoa erakarriko duten esperientziak sortzea.
Arte adierazpenen bidez, Getxoko arte ondarea balioan jartzea.
Herriko literatura sustatzea.

DESKRIBAPENA

Kontzeptua: Getxoko idazleen lanetan oinarriturako ibilbideak prestatzea.
Jarduera: udalerrian dagoeneko burutu izan den esperientziari heldu eta gaur egunera egokitu.

ERAGILE LAGUNTZAILEA

GetxoLan, Bulego Teknikoa, Turismo Bulegoa, Herritarrak, Idazleak.

BALIABIDEAK

Herriko ondareari buruzko ezagutza.
Herriko literatura sorkuntzari buruzko ezagutza.
Turismoari buruzko ezagutza.

TENPORALIZAZIOA

2014ko ekainean.

Getxo Kultura 2012-2016
Esparru operatiboa

Gaur egungo kultura-esparrua produktu eta zerbitzuen eskaintzan eta
arte-ekoizpenera bideratutako dirulaguntza-politiketan oinarritzen da.
Horri gehitzen badiogu zer-nolako presentzia txikia duten artejarduerek araututako hezkuntzan, artearen aurrean jarrera pasiboa eta
urruntasuna adierazten duen publikoa sortzen da alde batean, eta
baldintza eskasetan ari den sektore profesionala, beste aldean. Horiek
guztiak kontuan hartuta, arte-sentsibilizazioko hiru jarduera
proposatzen dira eragile sortzaileekin batera burutzeko, gizartean
artearekiko eta bereziki arte eszenikoekiko hurbiltasuna sustatzeko
asmoz.

Getxo Kultura 2012-2016
Esparru operatiboa
EKINTZA PLANA

JARDUERA BERRIAK DISEINATU ETA GARATZEA

JARDUERA

ARTE EGOITZAK IKASTETXEETAN

HELBURUAK

DESKRIBAPENA

ERAGILE LAGUNTZAILEA
BALIABIDEAK
TENPORALIZAZIOA





Arte-jarduerak ikastetxeetara eramatea.
Artistei sorkuntza- eta ekoizpen-lanak burutzeko espazioak eskaintzea.
Umeei artean benetako parte hartzea izateko aukera eskaintzea.



Haurrengan artearekiko interesa piztea.

Kontzeptua: hezkuntza-eremuan bertan, arte eszenikoetako artisten eta nerabeen arteko lankidetza-prozesuak sortzea.
Eskolako ordutegia kontuan hartuta (jolastordua, bazkalordua, kultura-jarduna...), konpainia egoiliarrak sortutako ekintza
zehatzak proposatzen dira programan.
Jarduera: ‘Arte Biziak' izeneko jarduera Muelle3k diseinatu du, baina beste edozein arte-diziplinara egokitzeko aukera
eskaintzen du.
Ikastetxeak, konpainiak
Ikastetxeei eta bertako jarduerari buruzko ezagutza.
2014ko irailean

Getxo Kultura 2012-2016
Esparru operatiboa

EKINTZA PLANA

JARDUERA BERRIAK DISEINATU ETA GARATZEA

JARDUERA

“LAND TEATHER”

HELBURUAK

 Artisten eta erabiltzaileen sorkuntza-prozesuak sortuz, gazteak arte eszenikoetara hurbiltzea.
 Banaka eta taldean arte-ekoizpenak sortu eta burutzea.
 Arteei buruzko ezagutza handitzea eta, horren ondorioz, kultura-munduarekiko sentsibilizazioa areagotzea.
 Jolasean, arte-hizkuntzen erabilera erraza aztertzea.
 Neska-mutilek sorkuntza-prozesuak aurkitu, deskubritu eta burutzeko espazioa eta denbora eskaintzea.

Kontzeptua: Gazteentzako aisialdirako udal espazioak aprobetxatuz, arte eszenikoen inguruan sentsibilizatu eta arte horiek
zabaltzeko programa bat proposatzen da. Horretarako, “lan teather” proiektuaren bidez, gazteek arte eszenikoak ezagutu,
horiekin esperimentatu eta, batez ere, ondo pasatzeko aukera izango dute. Aldi berean, gainera, beste hainbat alderdi ere
landuko dituzte zeharka, hala nola talde-lana, gatazkak konpontzea, presentziako eta linea bidezko harremana, ingurunearen
ezagutza eta bertan esku-hartzea.
Jarduera: Jarduera hori garatzeko, Getxoko konpainien lankidetza landuko da. Hain zuzen, jarduera-programa eta haren
garapena osatuko duten lan-faseak zehaztuko dira horrela.
Gazteria Saila eta arte-konpainiak.

DESKRIBAPENA

LAGUNTZAILEAK
BALIABIDEAK

Herriko ikastetxeei eta haien jarduerari buruzko ezagutza.
Erreferentziako eta harremanetarako espazioak eta kalea.

TENPORALIZAZIOA

2014ko ekainean

Getxo Kultura 2012-2016
Esparru operatiboa

EKINTZA PLANA
JARDUERA
HELBURUAK

DESKRIBAPENA

JARDUERA BERRIAK DISEINATU ETA GARATZEA

WORK IN PROGRESS ERAKUSKETA PROGRAMA: “ARTISTAK LANEAN, SARTU DEITU BARIK”.
Hartzaileengana hurbiltzea eta kultura-prozesuak sortzeko lan-prozesuak agerian jartzea.
Kontzeptua: gaur egun ezagutzen dugun erakusketaren kontzeptua aldatu nahi da, publikoak zuzenean ikus dezan
konpainiek proiektu berriari heltzen diotenean zer barne-lan egiten duten.
Jarduera: erakusketa horietan, artista bere lana ekoizten duen bitartean agerian egongo da, azken hori (lana egiteko
prozesua) izan dadin erakusketaren xede. Jendeak artistarekin elkarreragiteko aukera izango du, prozesuarekin bat
egingo du, arte-jatorriaren inguruan galdetu ahal izango du... Hau da, hainbat modutan prozesu horretan hartuko du
parte.

ERAGILE LAGUNTZAILEA

Herriko eragileak, area teknikoa, merkatariak.

BALIABIDEAK

Getxoko artistei buruzko ezagutza.
Espazio publikoari eta haren erabilera posibleei buruzko ezagutza.

TENPORALIZAZIOA

2014ko azaroan

Kronograma

Getxo Kultura 2012-2016
Marco operativo
1º hiruhilabetea2014

2ªhiruhilabetea2014

3ºhiruhilabetea 2014 4ªhiruhilabetea2014 1º hiruhilabetea 2015 2º hiruhialbetea 2015

3ºhiruhilabetea2015 4º hiruhilabetea 2015

Organigramaren
berrantolatzea
koordinazio sistemaren
martxan jartzea
Barne komunikazioa
Ebaluazio sistemaren abian
jartzea
Sortzaile izatetik ekintzaile
izatera proiektua
Proiektuaren diseinua
Martxan jartzea
Diru sarreren plana
kanpainaren diseinua
Martxan jartzea
Babesleen erakartze
k
i
Ekipamenduak
Planaren diseinua
Garapena
Eragile maparen sortzea
Mapa kuantitatiboa
Mapa Kualitatiboa
Edukien egokitzea
Jarduera berrien diseinu eta
martxan jartzea
Bederagarritasun azterketa
Ekintzen diseinua
Martxan jartzea
Piztu KULTURA BATZORDEA

Cronograma
93
93

