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Sarrera eta esker ona 
 
Pasa den apirilaren 20an ume eta gaztetxoen aisialdiaren inguruko parte hartze prozesua 
abiatu zuen Larrabetzuko Udalak.  
 
Aisialdiak, norberak libre duen denbora horrek, garrantzia itzela du herritar guztiongan 
zein herriko bizitzan. Aisialdia hausnartzen hasita, galderak datozkigu errenkadan. 
Larrabetzuko ume eta gaztetxoek elkartzeko, jolasteko eta euren zaletasunak lantzeko 
nahiko aukera dute?  
 
Galdera horrek eragindako azkuratik, Larrabetzuko Udalak herritar guztion arteko iritzi-
trukea baliatuta, gogoeta prozesua abiatu du gutxieneko bi helburuok lortzen 
ahalegintzeko: 
 
1) Ume eta nerabeen aisialdiak Larrabetzun dituen indarguneak edo alde onak zein 

hutsuneak eta ahuleziak identifikatzea: 
 
 Zer indartu dezakegu?   Zer hobetu dezakegu?   Zer falta da? 
 
2) Umeentzako eta nerabeentzako zelango aisialdia gura dugun askoren artean definitzea: 

herriko eragileak, hartzaileak/protagonistak, gurasoak,... 
 
Pasa den apirilaren 20ko arratsaldean lau gogoeta-tailer burutu genituen herriko eragile 
eta adin tarte ezberdinetako herritarrekin. Gure eskerrik zintzoenak eman nahi dizkizuegu 
tailerrotan parte hartu duzuen guztioi. Eskerrak eta zorionak. 
 
Nortzuk parte hartu zuten apirileko gogoeta-tailerretan? 
 

1) Umeak: 7 eta 11 urte tartekoak, Ludotekan. Guztira 23 ume. 
2) Gaztetxoak:  12 eta 16 urte artekoak, Hori Baien.  Guztira 23 gaztetxo. 
3) Gurasoak: Eskolako liburutegian. Guztira 13 ama eta aita. 
4) Elkarteak eta aisialdiarekin harremana duten herritarrak: Eskolako Jantokian, 13 

herritar.  
 
Guztira, 72 pertsona aritu ziren ume eta nerabeen aisialdiak Larrabetzun dituen gabeziak 
eta ahuleziak identifikatzen edota hobetzeko proposamenak pentsatzen.  
 
 
Tailerretan sortutako ideiak eta proposamenak 
 
Tailerretatik jaso genituen ekarpenak honela ordenatu ditugu: 
 

1) Herrian dauzkagun baliabideak eta azpiegiturak. 
2) Herriko eragileen ekimenak. 
3) Kirola eta kirol azpiegiturak. 
4) Ludoteka. 
5) Zelango aisialdia gura dugu?   Sustatu beharreko balioak. 
6) Dinamizatzaileen soslaia eta gaitasunak. 
7) Ondorioak eta aurrera begirako proposamena. 



 
1) Herrian dauzkagun baliabideak eta azpiegiturak 

 
 ALDE ONAK (+)                                     HUTSUNEAK (-)  

  

• Herri txikia izatearen aukera ezberdinak: 
mendia, erreka eta basoa hurbil egotea. 

• Umeen jolas librea (ez arautua) 
oinezkoen guneetan. 

• Andramari, plaza eta txinboak peatonalak 
izatea. 

• Txinboak, Mitxilota. 

• Herrian espazio asko dago. 

• Oinarri onak: Udalak zein eskolak emoten 
dituzte zerbitzuak. 

• Haurreskola. Gaztetxoentzat egoteko 
tokia ere bada (aterpearekin). 

• Liburutegia: txikientzako txokoa, ikasteko 
lekua, wifi, KZ gunea. 

• Gaztetxea egotea. 

• Ludoteka egotea: ordutegia zabala 
(oporrak), leku egokia eguraldi txarra 
dagoenean, pelikulak eskaintzea (ez 
dago horrelako beste aukerarik). 

• Musika eskola egotea. 

• Andramariko adokinak. 

• Kaleetako zuloak eta txakurren kakak. 

• Kaleetako argiak: toki batzuetan ilun eta 
beste batzuetan farola lar. 

• Errepide seinaleak ez dira errespetatzen: 
arriskutsua da, gidariak ohartarazi. 

• Aterperik ez dago.   

• Zubitaldeko kolunpioak apurtuta daude 
aspaldi. 

• Kultura: erabilera anitzeko lokal 
munizipala faltan. Lokalak faltan. 

• Liburutegia: txikientzako lekua oso txikia 
da, eta orokorrean zarataren arazoa 
dago. 

• Kultur etxearen (liburutegiaren) erabilera 
desegokia. Unibertsitateko ikasleak 
ikasteko aukerarik ere ez dute. 

• Musika eskola garestia da. 

• Ludotxiki baten falta (0-3). 

• Herrian dagozen espazioen kudeaketa 
desegokia (gehienetan kudeaketa 
pribatu bati erantzuten diolako). 

 

 

HOBETZEKO PROPOSAMENAK 

 
• Aterpe egokia behar da: txikientzako alternatiba eguraldi txarra dagoenean. 
• Eskolako aterpea egokitu.(euria egiten duenean kalean ez buztitzeko aterpe dexentea 

edukitzeko) 
• Leku itxia olgetako eta egoteko. 
• Txinboak berritzea. 
• Eleizalden frontoi txikia edo horma pelotan jolasteko. 
• Eleixoste peatonalizatzea: Andramari eta Eleixoste arteko kantoia ume txikien jolasgune 

naturala da. 
• Txinboen eta frontoia/eskolaren artean dagoen kalea peatonala izatea. 
• Gaztexoek: trena ipintzea edo trenetik hona autobusa antolatzea.  
• 12/16 urtekoentzat: lokala ordutegi zehatz eta guzti. 
• Kultura. Erabilera anitzeko lokala herritarren beharretarako. 

 
 
 
 



2) Herriko eragileen ekimenak 
 

 
ALDE ONAK (+)                              HUTSUNEAK (-) 

 

•  Jaiak: Akermari, buruhandiak,... 

•  Guraso elkartearen lana aisialdiko arlo 
guztietan: kirola, kultura,... Ekimen 
ugari antolatzeaz gain, herriaren 
ezagutzara bideratutako ekintzak 
antolatzen ditu. 

•  Eskolako festa: auzolanez parte 
hartze handia (ume zein guraso). 

•  Eskolaz kanpoko ekintzen eskaintza 
handia eta aberasgarria. 

•  Eskolako irteerak. 

•  Gurasoen jarrera aktiboa.     

•  Kultura eskaintza zabala: Literaturia, 
Itallen bertso-eskola, Arrekikili, Hori 
Bai, musika eskaintza,... 

•  Hori Baiek kultura eta ohiturak lantzea 
(olentzero, San Juan sua,... herriko 
parte hartze handia). 

•  Herrian ekintza asko eta ezberdinak 
egiten dira, eta parte hartze ona dute 
orokorrean. 

•  Harrikola boulderra. Herriak sortua 
herriarentzat. Horrelako ekimen 
gehiago burutu beharko genituzke. 

•  Herrian “artista” asko dago, eta hauen 
“jakintza” erabili beharko genuke 
denon aberastasun pertsonalerako. 

•  Alkatetza berria indargunea da.  
 

 
 

•  Informazio falta eta komunikazio gutxi 
antolatzen diren ekimen ezberdinen 
artean. 

•  Hori Baiek gazteak erakartzeko 
zailtasuna. 

•  Gazte eta nerabeen arteko komunikazio 
falta. 

•  Gazteek ez dute iritzia emateko 
aukerarik. 

•  Jaietan gauerako ez dago gazteentzako 
kontzerturik. 

•  12/16 urtekoentzako bitarteko eta aukera 
eza: zinema, antzerkia,... 

•  Asteburuetan ume txikientzako ez dago 
aukera askorik. 

•  Belaunaldi bakoitzeko, orokorrean, jende 
gutxi dago. 

•  Alkatetza berria, ahulgune ere izan 
daiteke. Nolabait gauza askorekiko 
(eskaera ezberdinekiko) tentsioa galdu 
dezakegulako. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



HOBETZEKO PROPOSAMENAK 

•  Egutegia egin eta mantendu, noizean behin batzeko eta antolatzeko. 

•  Dauden ekintzak urtean zehar banatu. 

•  Komunikazioa errazteko tresnak asmatu. 

•  Gurasoak aktibatzea: parte hartze sarea zabaldu. 

•  Hori Bai bultzatu nerabeen aisialdirako alternatiba moduan. 

•  Hori Bai: aprobetxamendua eta funtzionamendua argitu eta zabaldu. 

•  Hori Bai asteburuetan zabaltzea, nerabeei espazio gisa eskaintzea, hauekiko udako 
eskaintza handiagoa izatea. 

•  Futbolina Hori Baien. 

•  Gazteok urtean zehar udalera joateko eta proposamenak egiteko aukera edukitzea. 

•  Urtxintxa bidez Hezitzaileen ikastaroa eskaintzea. 

•  Kultur etxeko giltzak gazteei ematea, azterketa garaian ikastera joan ahal izateko. 

•  Dirulaguntzak ematerakoan hezkidetza kontutan hartzea. 

•  Herritik kanpora irteera gehiago antolatzea. 

•  Noizbehinka adin guztietako herritarrak batu eta eskonderitera, edota ume jokoetara 
jolastea. 

•  Bizkargin edo beste leku polit baten gaua eman, edade guztietakoak batu eta 
txitxiburduntzia egin eta  kanpindendetan lo egin. Gaueko jolasak ere antolatu genitzake. 

•  Larrabetzuko historia ezagutzeko ibilaldia egin eta geldialdi bakoitzean bertako nonork 
historia bat kontatzea. 

•  Zinema: gazte eta nerabeentzako zinema astean behin edo hamabostean behin. 

•  Zinema (Angulerin zegoen baina nagusientzat). 

•  Ume zein helduentzako zinema edo bideo emanaldiak antolatzea. 

•  Sormena lantzeko ekintzak antolatzea, adin guztietara bideratuta: tailerrak, txotxongiloak, 
sukaldaritza, eskulanak,... 

•  Jaietan egitaraua eta herritarren parte hartzea hobetzea. 

•  Umeen proposamenak jaietarako: Postuak pultzerak saltzeko (Txakoli egunean bezala); 
Kukutza zirkua; Tailerrak: sukaldaritza, masajea, margolaritza, pelukeria, makillajea, 
buztina,...; kontzertuak ume eta gaztetxoentzat (Esne Beltza, Gatibu,...) 

•  Umeen proposamenak eskolaz kanpoko ekintza legez: Sukaldaritza, txontxogiloak, 
eskulanak, tenisa, dantza modernoa: koreografiak, bertsoak... 

 
 
 
 
 
 
 
 



3) Kirolari eta kirol azpiegiturari dagokionez.... 
 

ALDE ONAK (+)                               HUTSUNEAK (-) 

 

•  Leku estalia: frontoia. 

•  Igerilekua: udako aukera aproposa. 

•  Kirolerako dauden baliabideak: 
igeritokia, frontoia, saskibalio kantxa, 
futbol zelaia, rokodromoa, mendiko 
ibilbideak,... 

•  Nesken pala: nesken kirola bultzatu. 

•  Larrabetzutik oinez. 

•  Uritarra futbol eskola: parte hartze 
handia. 

•  Harrikola boulderra.  

•  Bizifesta: kirolerako zaletasuna, 
inguruaren ezagutza, parte hartze 
handia (umeak eta nagusiak). 

 

•  Aniztasun falta kirolean, eskaintza 
federatuak bai, konpetiziobako aukerarik 
ez. 

•  Uritarra: eskaintza ia bakarra, 
(akaparatzailea)!, gurasoen jarrera: 
konpetibitate txarra. 

•  Nahiz eta futbolaren inguruan jende ugari 
bildu den, honek  beste kirol batzuen 
galera ekarri du. 

•  Eskolaz kanpokoetan eskaintza urria 
kirolean: multikirol eskaintza falta. 

•  Igerilekua: neguan aukerarik ez. Udan ez 
dago umeentzako ikastarorik. 

•  Kiroldegiko ordutegia (arazo 
ekonomikoak). 

•  Ordutegi malgutasuna: frontoia, 
igerilekua, liburutegia. 

•  Eskolako aterpea (ura sartzen da) 

•  Eskolako saskibaloi kantxaren zuloak. 

•  Eskolako gimnasioa txiki geratu da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOBETZEKO PROPOSAMENAK 

•  Eskolako porterietan sareak egotea. 

•  Xake eta Ping-pong mahaiak herriko kaleetan. 

•  Tobogan edo tranpolinak igerilekuan (ez dago ezer dibertitzeko) 

•  Txirrindularitza taldea herritik bueltak antolatzeko (konpetiziñoak egin barik): bizifesta. 

•  Patinetan ibiltzeko festa. 

•  Profesionalekin edota dakitenekin mendiren bat eskalatzera joatea. 

•  Igerilekua: akordioren bat mankomunitatearekin edo inguruko herriren batekin neguko 
igerilekuak merkeago erabili ahal izateko. 

•  Frontoiaren erabilera hobetzea, (kudeaketa publikoa) 

•  Futbol zelaiaren funtzionamendua argitu eta erabilera zabaldu. 

•  Errebale futbol-zelaia zabalik egotea jolasteko (ez dago aukerarik futbol zelaian 
asteburuan jolasteko) 

•  Futbol zelaia asteburuetan zabaltzea. 

•  Eskolako futbol zelaian kotxeak aparkatzea debekatzea. 

•  Kirol ezberdinak promozionatu: Multikirola eskaintzea eta horren inguruko batzordea 
sortzea herriko baliabide guztiak integratzeko. 

•  Nesken kirola, palaz gain,  bultzatu. 

•  Skate pista. 

•  Bizikletaz ibiltzeko pista. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4) Ludoteka... 
 

ALDE ONAK (+)                               HUTSUNEAK (-) 

 

•  Ludoteka egotea: 

- Ordutegi zabala (oporrak). 

- Leku egokia eguraldi txarra         
dagoenean. 

- Pelikulak eskaintzea (ez dago horrelako 
beste aukerarik). 
 

 

•  Leku txikia, dinamika falta, antolaketa 
eskasa, euskarazko material falta, errotik 
txarto antolatuta. 

•  Ludotekaren kudeaketa eskasa. 

•  Ludotekatik udatxikia eta udagaztea 
bideratzen dituzte, agian horregatik ez 
dute hainbeste arrakasta. 

•  Ludotekan bestelako kudeaketa 
bideratzea. (kudeaketa publikoa) 

•  Espazioa ez da egokia. Txikia. 

•  Ez da balorerik transmititzen. Ez da 
hezkidetza, kulturartekotasuna… lantzen 

 
 
HOBETZEKO PROPOSAMENAK 

•  Ludotekan aldaketa orokorra etekin handiagoa ateratzeko. 

•  Ludoteka erakargarriago egin, kalera irten neguan zein udan. 

•  Ludotekako zerbitzua dinamizatu, beste aukera batzuk aztertu (enpresa ezberdinen 
eskaintzak aztertu antolaketaren arabera) 

•  Lezaman monitoreak daude 9-12 urte tarterako. 

•  Ludoteka asteburuetan zabaltzea. 

•  Umeen proposamenak ludotekarako: antzerki mozorroak, bideo-jokoak, ordenagailuak, 
telebista. 

•  Umeen proposamenak UdaGazterako: Jokoak ikasi. Capoeira. Txangoak hondartzara. Ur 
gerra. Patinetan ibili. Elkartrukea, tonbola: bideojokoak, makinak, kromoak,... Kanoak. 
Surf. Lezamara Athletic ikustera. Jokoak: altxor bila, orienting,... Txangoak: surf ikustera, 
zoora,... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5) Zelango aisialdia gura dugu?   Sustatu beharreko balioak eta erreferentziak 

•  Euskararen erabilera eta euskal kultura. 

•  Hezkidetza (gizon zein emakume ereduen berrikuspen kritikoa; neska eta 
mutilen arteko aukera berdintasuna,...) 

•  Ume zein nerabeen euren protagonismo aktiboa sustatzea (euren kabuz 
antolatzeko eta ardurak hartzeko gaitasunak lantzea). 

•  Konpromiso soziala eta komunitarioa, herriko bizitzan eta ekimenetan parte 
hartzea. 

•  Sorkuntza: musika, sukaldaritza, margolaritza, bertsoak, dantza,... 

•  Herriko garbitasuna eta azpiegituren zaintza (zakarrontzien erabilera, 
txinboak, igerilekua, kanastak...) 

•  Natura eta nekazaritza (eskolako ortua, bisitak soloetara...) 
 

 
 
 
 
 
6) Dinamizatzaileen soslaia eta gaitasunak 

 
•  Ume zein nerabeen euren interes-guneen dinamizatzaile enpatikoa izatea. 
•  Entzule aktiboa eta bidelaguna izatea. 
•  Balio sozialen sustatzailea. 
•  Maitakor eta maitagarria. 
•  Konprometitua (umeekiko eta herriarekiko konpromisoa, ez soilik soldataren 

truke) 
 
 
 
 
 
 
         Mila esker guztioi!! 
 
 
 
 
 
 



 
7) Ondoriok eta aurrera begirako proposamena 

7.1) Ondorioak: 
•  Iritzitruke hau egiteko deitu genituen tailerrek oso erantzun ona izan dute. 

Tailerretan parte hartu duten larrabetzuarrok ideia eta ekarpen piloa dutela 
erakutsi digute, eta baita ume zein nerabeen aisialdiaren hobekuntzan 
eragile aktiboak izateko prestutasuna ere.  

 
•  Bereziki aipagarria da umeek eta gaztetxoek erakutsi zuten parte 

hartzerako gogo, hurbiltasun, komunikazio gaitasun eta ekarpenak egiteko 
ahalmena: aisialdiaren kudeaketari buruz ideiak eman, udalari gauzak 
helarazteko proposamenak egin, gazteen arteko harremanak hurbildu eta 
lantzeko bideak iradoki, adin ezberdinetako larrabetzuarrok aisialdiko 
jarduerak elkarrekin egiteko proposamenak bota, etab. Benetan 
aberasgarria eta euren gogoaren zein ekimenaren adierazlea. 

 

•  Bildutako ideia eta ekarpenei begira, argi ondorioztatzen dugu ludoteka eta 
orokorrean umeen aisialdia beste eredu eta asialdi-egitasmo baten arabera 
definitu beharra dagoela. Herri-ikuspegia izango duen aisialdi-egitasmo 
baten arabera, umeen eta gaztetxoen aisialdia Larrabetzun dauden 
gainerako ekimen eta eragileen jarduerarekin uztartuko duen aisialdi-
egitasmoa. 

 
•  Adin-tarte bakoitzak bere beharrak eta betenahiak ditu: 0-3, 4-8, 9-12 eta 

13-16 urte tarteek egitasmo propioak behar dituzte, baita osotasuna 
landuko duen planteamendua ere. 

 
•  Bereziki aipagarria da 13-16 urte tartean dagoen hutsunea, aisialdi ekimen 

falta oso nabarmena da eta nolabaiteko lanketa eta erantzuna beharko du.  
 
 
7.2) Proposamena: 
 

•  Txosten honetan bildu ditugun ideiak eta ekarpenak abiapuntu hartuta, adin-
tarte ezberdinei begirako aisialdi-egitasmoa lantzea. 

     Aisialdi-eskola baten laguntza eta koordinazioarekin, herriko 
elkarte eta eragileen artean adin-tarte ezberdinak kontuan hartuko dituen 
egitasmo integrala definitzea.  

     Prozesu horretan, ludotekaren eredua adostea eta 13-16 urte 
tartearekin lan egingo duen aisialdi talde bat sortzeko aukera lantzea. 



 

 

UME ETA NERABEEN ASIALDIA LARRABETZUN 

 

 

                               

 

 

 

 

DEBATEA ZABALDUZ.... 

                                                         

 

 


