RENOVE SALESIANAS ZAHARRAK BERRI PROZESU PARTEHARTZAILEA

Talde Eragileak auzoari:
Hiru urte baino gehiago igaro dira "Renove Salesianas Zaharrak Berri" izeneko prozesu partehartzailea hasi zenetik. Helburua, auzorako zentro komunitario sozial eta kultural berria hartuko
duen Mª Auxiliadora (Salesianas) ikastetxe zaharraren eraikinaren erabilera eta kudeaketaren
inguruan adostasunera iristea zen.
Parte hartze prozesu hori Talde Eragileak gidatu du, eta, lantzean behin, bere batzarrek balioztatu
dute. Aldi berean, prozesua Udala eta auzo-taldeen artean partekatu dute. Hasiera-hasieratik,
zailtasunak izan zituen: Udalaren desagertzeak behin eta berriz arrazoi ezberdinengatik, hala nola
hainbat arlo eta talderen arteko ulermen eza. Baina auzotarren kasuan ere elkar ulertzeko
zailtasunak izan ziren espazio hau izan nahi duenaz oso bestelako ikusmoldeak daudelako
(autogestioa-kogestioa, auzo-unitatearen kokapenaren egokitasuna, etab.).
Hala ere, azpimarratu nahi dugu hasieratik batu gintuela espazio hau auzoaren zerbitzura egoteko
asmoa.
Gogoratu behar da parte-hartze prozesua honako fase hauetan proiektatu zela:
0 fasea: parte hartzeko baldintzak sortzea
1. Fasea: erabileren definizioa
2. Fasea: kudeaketaren definizioa
3. Fasea: abiaraztea
Nahiz eta nahi baino beranduago izan, 0 eta 1 faseak hasierako markoaren barruan egin dira. eta
udaletik asmo handiko itxaropenak proiektatu ziren, zentroaren etorkizunari buruz izango genuen
erabaki-ahalmenari dagokionez. Egoera horretan, auzoari itzuli behar genion 1. fasean jasotzen
dugun hori, aldi berean, 2. fasean, antolaketaren, finantzaketaren, programazioaren,
ingurunearekiko harremanen eta erakundeekiko harremanen inguruko gaiak aztertu eta
erabakitzeko, 2. fasean. Hala ere, udalaren azken berragerpenak aditzera ematen digu zentro
komunitarioak, eta, ondorioz, parte hartze prozesua, zentro komunitarioen araudi berriaren menpe
geratu behar duela; Azken hau, Gizarte Ekimeneko Zentro Komunitarioen (CCIS) araudiaren
berrikuntza da eta honen arabera funtzionatzen ari da zentroa azken urteetan, baina aurreikuspena
zen prozesu parte-hartzailean funtzionamendu-eredua adostu ahala arautegi hau gainditzea.
Beraz, prozesuaren egungo markoa ez da hasierakoa. Zentroaren kudeaketa-moduak
erabakitzeko 2. faseak, edozein zentzua galdu du, izan ere, CC araudiak ez baitu tarte handirik
uzten. Fase hau ulertzen genuen moduan ez du jada zentzurik, auzoari eragingo geniokeen gauza
bakarra itxaropen faltsuak bailira.
Horrek gure imaginarioan geneukan parte-hartze prozesuaren amaiera proposatzera garamatza.
Zentro Komunitario eredu honetan inplikatu nahi direnen esku uzten dugu kudeaketa eta espazio
berri honetatik auzorako hoberena bilatzera animatzen ditugu. Orain arte egindako lanak badu ere
bere emaitza, gutxi ez dena: adostasun-dokumentu bat zentrotik tira egingo duten pertsonentzako
abiapuntua izan behar du. Nabarmendu nahi ditugu bertan jasotzen diren balio eta printzipio
nagusiak: errespetua; berdintasuna; aniztasuna; kulturaniztasuna; integrazioa; adiskidetzea;
elkartasuna; eskuzabaltasuna; sentsibilitatea; enpatia; bizikidetza; egonkortasuna; elkarlana;
konfiantza; ekologismoa; euskalduna; feminista; lana koordinatuz eta elkartegintza sustatuz;
kooperazioa; adiskidetza eta kulturartekotasuna; hainbat eragile publiko eta pribaturen interesen
arteko oreka; ideologia edo bizitza ikusteko modu ezberdinen arteko berdintasuna, parteh-hartzea,

aniztasuna...; Osagarritasuna eta sinergia auzoko beste espazio eta baliabideekin, hala nola
Auzotegi, Liburutegia, Civivox sarea... (komunikazioa, elkarlana, koordinazioa).
Talde Eragiletik, berriz, zentrorako izen berri bat aukeratzeko prozesua abiarazi nahi dugu, eta ez
soilik zentrorako, proiekturako baizik. Bere filosofia islatzeko gai den izena, baita aurretik bizitzaz
eta dinamismoz beterik duen ibilbide osoari zentzua ematekoa ere.
Metodologia hau izango da:
1. Proposamenen bilketa
(a) Proposamenak maiatzaren 6ko 24:00ak arte jasoko dira.
(b) Proposamenak aurkezteko bideak:
 Bidali e-maila info@zaharrakberri.org helbidera
 Paperezko aurkezpena: Salestarren eraikineko atezaina edo Auzo-unitatean
(c) Proposamenak honako hauek jaso behar ditu:
 Izen proposamena, zentro komunitarioarentzat
 Izenaren azalpena
 Egileen izen-abizenak
 Kontaktua
2. Hautaketa
Maiatzaren 8an, 19: 30ean, Batzorde bat bilduko da zentroko erabiltzaile-taldeetako
kideekin, baita prozesu parte-hartzailearen Talde Eragile zein Kultura Batzordearekin
ere. Batzorde honek jasotako proposamenen artean Komunitate Zentroaren izen berria
adostuko du.
Proiektu berri honen garapenarekin bat egiteko interesa duen pertsona oro animatzen dugu martxan
dauden lan-batzorde hauetan parte hartzera:
 Kudeaketa-taldea – Erabileren Batzordea
 Kultura - Programazioa
Parte hartzeko kanala zentroan bertan dago zabalik eta honako kontaktu honen bidez:
centroscomunidades@pamplona.es

