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Dokumentu hau “Ordiziako Kultura planaren” proiektuaren gauzapenerako, Kultibak, 
udala eta Herriko kultura ehunarekin batera garaturiko kultur ereduaren diagnostiko 
lanaren emaitza da.  

Lehen fasea bukatutzat ematen duen dokumentu adostu hau, Sorkuntza fasearen 
oinarri dokumentua izango da.  

Dokumentuak hiru atal bereizi ditu: 

LAN METODOLOGIA 

Atal honetan, era laburbildu batean talde ezberdinekin gauzatutako lan saio kopurua, 
diagnosia egiteko aztertutako dokumentazioa eta prozesuan sortutako euskarriak 
aipatzen dira. Azken hauek, formatua dela eta, digitalean soilik aurkezten dira. 

AZTERKETA 

Ordiziako kultur ereduaren azterketa garatzeko, herriko aktiboetan oinarritutako  
azterketa bat garatu da, kulturaren garapenerako gakoak diren 3 esparru aztertu 
direlarik: Antolakuntza, Kultur edukiak eta Kultur ekipamenduak. 

Bestalde, Kultur eduki eta ekipamenduetan zentratutako inguruaren azterketa garatu 
da, Ordiziak izan ditzakeen potentzialtasun eta ahuleziak identifikatzeko asmoz. 

AMIA 

Azken atalean, Ordiziako kultur ereduaren azterketa matrizeak aurkezten dira. Bertan, 
Ordiziak kultur eremuan dituen aukera, mehatxu, indargune eta ahuleziak identifikatu 
dira. Alde batetik, esparru bakoitzeko  matrize analitiko bat aurkezten da eta bestalde 
Kultur ereduaren egoera laburbiltzen duen matrize sintetikoa. 
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GARATUTAKO LAN SAIOAK 

Prozesu honetan 3 talde ezberdinek hartu dute parte eta  bakoitzarekin  saio 
ezberdinak  garatu dira: 

TALDE BITARTEKARIA 

Talde bitartekariarekin 10 bilera inguru egin dira. Talde hau, Iñaki Hidalgo kultura tekni-
kariak, Jose Miguel Santamaria alkateak, Joseba Aramburu kultura zinegotziak eta Ane 
Irastortzak, udal komunikazio arduradunak osatu dute. 

TALDE MOTOREA 

Talde honekin bi bilera egin dira martxoaren 14an eta apirilaren 11n. Lehenengo bileran 
10 pertsona elkartu dira, alde batetik EAJ, EH Bildu eta Ordizia Orain alderdi politikoetako 
ordezkariak eta beste aldetik Musika eskola, Amets Bide eta Urrup antzerkiko ordezkariak 
izan dira. 
Lehen saioan, kultur edukien azterketa eta ekipamenduei buruzkoa garatu da dinamika 
ezberdinak erabiliaz.   
Bigarren bileran 14 pertsona elkartu dira, EAJ, EH Bildu, Ordizia Orain eta PSE alderdi 
politikoetako ordezkariak eta beste aldetik, Amets Bide, Ordiziarrock, Urrup, Musika es-
kola, Ordiziako txistulariak eta Musika lokaleko ordezkariak. 
Bigarren saioan,  saio presentzialetatik, kultura sailarekin garatutako batzarretatik, udalak 
erraztutako dokumentaziotik eta inguruko azterketaren garapenaren ondorioz landutako 
Ordiziako kultur ereduaren aurrediagnosiaren kontraste lan bat garatu da. 

TALDE IREKIA 

Talde irekiarekin ere 2 saio egin dira, lehena otsailaren 28an eta bigarrena apirilaren 9an. 
Lehenengo saioan 25 elkarte ezberdinetako ordezkari, eragile eta herritar elkartu dira eta 
bigarrenean, 15. 
Bi saio hauek talde irekiarekin egindako berdinak izan dira. Lehenengoan, talde dinami-
ken bitartez, kultur eduki eta ekipamenduei buruzko iritziak jaso dira eta bigarrenean au-
rrediagnosiaren kontraste saioa egin da, non  ekarpen berriak jasotzea izan den helburu. 

 

AZTERTUTAKO DOKUMENTAZIOA 

Aztertutako dokumentazioa hiru iturri nagusietatik lortu dugu: 
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UDALA 

Kultura sailak emandako aurreko ikerketa eta lanetan sortutako dokumentu ezberdinak 
eta 2018 urteko kultur edukiak. 

ELKARTE ETA ERAGILEAK 

Elkarte eta eragileengandik informazioa alde batetik saio irekietan lortu da, aurrera era-
mandako dinamika eta ekarpenen bitartez. Eta beste alde batetik, Kultibatik prestatutako 
inkesta fitxak bete dituzte era indibidualean formatu digitalean, informazio zabala ema-
nez. 

WEBGUNEAK 

Webgune ezberdinak informazio iturri izan dira, hala nola: eskualde eta probintziako he-
rrien webguneak, Ordiziako webgunea, Goierriko hitza, egunkari ezberdinak, Euskal Au-
tonomi Erkidegoko elkarteen erregistroa, kulturkaria, Goierriko garapen agentzia, Euskal 
idazleen elkartea besteak beste. 

 

SORTUTAKO EUSKARRIAK 

Diagnosi prozesu honetan, bai  lanerako baliagarri izan diren baliabideak eta era 
berean, epe ertainera  udal eta eragileentzat interesgarriak izan daitezkeen hurrengo 
euskarriak  sortu dira:  

> Eragileen direktorio eguneratu eta klasifikatua. 
> Edukien azterketa klasifikatua. 
> Ordiziako ekipamenduen fitxa teknikoak. 

 

Esan beharra dago, Kultibaren lana eguneraketan eta egituratzean zentratu dela batik 
bat, udalak aurrez egindako lana oso baliagarria izan baita.
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ORDIZIAKO KULTUR EHUNA 

Hurrengo irudian Ordiziako kultur ehuna osatzen duten elkarte,eragile eta kolektiboak 
ikusi daitezke sektore ezberdinetan antolatuta, beraien jardueraren arabera:
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KULTUR EDUKIAK 

Ordiziako kultur edukiak sektoreka banatu ditugu irudi batean azaltzeko, udalak 
antolatutakoak urdinez eta eragile eta kultur elkarteen antolatutakoak laranjaz. Grafika 
hauek, begirada soil batez, egungo egoera nola kokatzen den ikustea errazten dute. 
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ORDIZIAKO KULTUR EKIPAMENDUAK 

Ondoren azaltzen den mapan, Ordiziako  egungo kultur ekipamendu edo momenturen 
batean kultur ekintzetarako  erabiliak izan diren guztien kokapena ikusi daiteke. 
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Inguruko baliabideak aurkezteko, 3 irudi ezberdin erabili dira: 

1. Lehenengo irudian probintziako herri ezberdinetan antolatzen diren ekintza 
esanguratsuenak biltzen dira. Gehienak urtero errepikatzen diren ekintzak dira 
eta beste herrietako publikoa gerturatzen dutenak. 

2. Bigarren irudian, Goierriko herriek dituzten ekipamenduak azaltzen dira, herri 
bakoitzean ikur ezberdinekin azalduta. Herri hauez gain, Tolosa eta Zumarraga 
herriko ekipamenduak sartu ditugu, eskualde mailan duten garrantzia dela eta. 

3. Hirugarren irudia aurrekoarekin erlazionatua dago eta berriz ere ekipamendu 
garrantzitsuenak eskualdeko zein herritan dauden azaltzen du. 

 

INGURUKO KULTUR EKINTZA 

ESANGURATSUENAK  
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ESKUALDEKO KULTUR EKIPAMENDUAK 
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AMIA SINTETIKOA 

 

 

 

  



EGOERAREN DIAGNOSIA 
Ordiziako kultur eredua. Diagnosi dokumentua 

  
 

 17 

 

AMIA ANALITIKOA 

ANTOLAKUNTZAREN AMIA 

 

INDARGUNEAK 
> Antolakuntzaren gaitasun kritikoa. 

Gogoeta  estrategikoa modu  parte-hartzailean  martxan jartzean ikusten da.  Prozesu 
estrategikoari aurre egiteko ezinbesteko osagarri bakarra aldaketarako benetako boron-
datean oinarritzen da. 

> Lan talde eta kultur ehunaren borondate ona. 
Prozesua aurrera eramateko sortutako talde guztien inplikazio  eta parte-hartzea da ho-
nen seinale. Kultura planak emaitza positiboa izan dezan, adierazle garrantzitsua izango 
da hau. 

> Antolakuntzaren irekiera herri eta eragileetara (hurbiltasuna). 
Antolakuntzaren harremana eragile eta herritarrenganako estua da. Nahiz eta, koordina-
zio egituraturik ez egon, elkar lan bat existitzen da. 

> Udaleko beste sail batzuekin existitzen den harreman iraunkorra. 
Departamentu ezberdinen lana partekatzen da,  egituratua ez den arren,  astero teknika-
rien foro bat existitzen da. 
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> Udalaren antolakuntzarako landutako sistema berritzailean inplementazio po-
siblea. 

Erakundearen egituraketa berri bat abian jartzeko aukera baloratzen da.  Helburua era-
kundea bera eta erakundearen funtzionamendua egungo gizartearen errealitatera egoki-
tzea da.  
 

AHULGUNEAK 

> Kultur estrategia finkatu baten gabezia. 
Ez dago estrategia argi bat Kultura arloan. Gehiengoetan,  urteetan egindakoa errepika-
tzen da,  epe ertaineko helburuetan  erreparatu gabe. 

> Kulturaren zeinu den Herri Antzokia, antolakuntzatik kanpo izatea. 
Kultura sailetik kanpo dagoen Organismo autonomo bat da. Bai udalaren eta elkarteen 
ekintzen garapenerako espazioaren alokairua ordaindu beharrak,  erabilera mugatzen du. 
Estrategia konpartitu baten  ausentzia ematen da, antzokia kulturaren espazio erreferen-
tzia izanik. 

> Batik bat elkarteekin harremana diru-laguntzen eta baliabideen banaketan 
zentratzea. 

Erlazioa diru-laguntza eta baliabideen  uztean zentratzen da. Ez da koordinazio iraunkor 
bat existitzen. 

> Kultur ekosistemaren (eragile/elkarte/kultura saila) dinamizazio falta. 
Ez dago udala eta kultur eragileen arteko etengabeko harreman finkaturik; honek kasu 
gutxitan bada ere, batzutan ekintzen gainjartzea dakar, tentsioak sortuz. 

> Baliabideen uztea sailaren kontrolpetik kanpo izatea. 
Ekintza jakin bat aurrera eramateko behar diren baliabideak eskatzeko eragile eta elkar-
teek zerbitzu batzordera jo beharrak, erabakia Kultura sailaren eskuz kanpo gelditzea 
ekartzen du.  

> Udaleko sailen arteko koordinazio sistematizatu baten falta. 
Ez dago komunikazio eta koordinazio sistema finkatua udaleko sail ezberdinen artean, 
honek elkarlanerako aukerak ezin lantzea dakar. 
 
AUKERAK 

> Kultur plan parte hartzailearen gauzapena. 
KulturLab prozesua martxan jartzea aukera bat da eta herriko kultur ehunaren parte diren 
guztien parte-hartzea, ezinbestekoa. 

> Herriko kultur ehun errotu, aktibo eta dinamikoa. 
Herriko eragile eta elkarteak oso errotuta daude, Ordiziako kultur programaren atal na-
gusi baten sustatzaile dira.   

> Gazteria plana. Gazteei bideratutako edukien inguruko hausnarketarako au-
kera. 

Martxan dagoen Gazteria plana oso aukera polita da gazteek dituzten beharrak eta he-
rrian eskaintzen den kultur edukiaren inguruko hausnarketa egiteko eta kultur planean 
kontutan hartzeko. 
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> Harreman eredu berrien sortzea. 
Harreman mota berriak sortzeko aukera ematen du prozesuak berak, bai antolakuntzan 
bertan, antolakuntza eta elkarte/eragileekin edota beste administrazio batzuekin. 
 
MEHATXUAK 

> Administrazio burokraziak suposatzen dituen zailtasunak. 
Kultura sailak eta elkartegintzak jarraitu beharreko pauso burokratikoek ekintzak antola-
tzea zailtzen dute. 

> Elkarteei bideratutako diru-laguntza erantzun ezberdinen existitzea. 
Ez dira irizpide objektiboak eta neurgarriak existitzen diru-laguntzen banaketarako. 

EDUKIEN AMIA 

 

INDARGUNEAK 
> Kultur eskaintzaren aberastasuna. 

Herriko kultur eskaintza oso aberatsa da, bai udalak eta bai elkarte eta eragileek antola-
tutako ekintza kopurua altua da.  

> Udal eta elkartegintzak sortutako kultur eduki orekatua. 
Udalak eta elkartegintzak sortutako jarduera kopurua oso parekatuta dago, honek 
egungo gizartearentzat  kultur eredu interesgarri bat izatea dakar. 
Musikak herrian daukan indar eta errekonozimendua. 
Elkarte eta eragile asko musika mundukoak dira. Hori kontutan hartuta, ekintza asko mu-
sikaren inguruan sortzen dira eta herritarren erantzun eta errekonozimendua izaten dute. 
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AHULGUNEAK 

> Bai diziplina eta formatu aldetik edukien desoreka. 
Eskaintzaren parte handi bat musikaren inguruan ardazten da, beste diziplina batzuk al-
boratuz.Formatuari dagokionez, erakusketan zentratzen dira ekintza kopuru altu bat. 

> Publiko ezberdinei bideratutako eduki lerroen gabezia. 
Eskaintza gehiena publiko orokorrari zuzenduta dago, ez dira lerro espezifikoak lantzen 
publikoen arabera. 

> Kultura berritzaile edo garaikideari loturiko kultura praktiken ausentzia. 
Edukiak askotan, ez daude egokituta gaur egungo gizartearen joera eta beharrei. 

> Kultura jardueren antzinatasuna. 
Eskaintzen diren jardueren gehiengoa aurreko urteetakoen errepikapena da. 

> Ebaluazio prozesu sistematizatuen falta. 
Ez dago adierazleetan oinarritutako ebaluazio-sistemarik, ezta aurrez definitutako helbu-
ruen lorpen mailaren bidezkorik ere.  
 
AUKERAK 

> Ordiziako ondarearen lanketa posibleak. 
Ordiziako eraikin asko ondare izanik, honek eduki berriak sortzeko aukera ematen du. 

> Baliabide egokituak izan ditzaketen kultur eduki berriak asmatzea. 
Ekipamendu egokituen falta dela eta, garatu ezinak izan diren ekintzak edo orain arte 
pentsatu ez diren berriak martxan jartzeko aukera ematen du  gogoeta orokor honek 

> Herriak eskualde mailan duen posizionamendua. 
Herriak eskualde mailan oso leku garrantzitsua du, herri askoren erreferente izanik. Herri 
hauetako pertsona askok Ordiziara jotzen dute kultura kontsumitzeko. 

> Kultura eta turismoaren uztartzearen indartzea. 
Azkeneko urteetan turismoak herrian indarra hartu du eta bisitari hauek kultur eskaintzari 
gerturatzeko momentu interesgarria izan daiteke. 

> Egun azokak hurbiltzen dituen bisitari kopurua. 
Azokak bisitari ugari biltzen dituela kontutan izanda, hauen presentzia aprobetxatu dai-
teke beste eskaintza batzuk ezagutarazteko. OrdiziaLab proiektuarekin zubiak sortu dai-
tezke. 

> Bazkidetza eta fidelizazio kanpainen sortzea. 
Herritarrak kulturara gerturatu ahal izateko, publiko berriak sortzeko eta jada erabiltzaile 
direnak ez galtzeko, bazkidetza edo fidelizazio kanpainak sortzea aukera izan daiteke. 

> Helduentzako eskaintza konkretua sortzea publiko berria erakartzeko. 
Jubilatu eta adinduentzako ekintza lerro konkretuak sortzeko beharra aztertu beharko li-
tzateke. Azken urteetan ekintza batzutan adinduen publikoa goraka joan da. 

 

MEHATXUAK 
> Kulturarekiko sentsibilizazio falta 
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Kulturarekiko sentsibilizazio edo estimazio falta orokorra da, beste esparru batzuekin al-
deratuz, adibidez, kirola. Ez zaio benetako garrantzia ematen eta ideia hori aldatzeko lana 
egin behar da. 

> Herri mailako kultur proiektu baten gabezia. 
Ez dago kultura proiektu bat publiko ezberdinak, ekipamendu ezberdinak eta diziplina ez-
berdinak pentsatu eta orekatzen dituena. 

> Joera/tendentzia berriak detektatzeko sistema falta. 
Nahiz eta foro eta espazio ezberdinetan sail moduan parte hartu, ez dago ezagutza hau 
antolatzeko, konpartitzeko edota testatzeko sistemarik. 

> Indibidualizazioa, mundu digitala: geroz eta gauza gutxiago egiten dira fisikoki 
eta gehiago birtualki. 

Mundu birtuala mehatxu handia da, geroz eta eskaintza handiagoa dago interneten eta 
jende askok nahiago du bertan dagoena kontsumitu herrian bertan egiten dena baino. 
 

EKIPAMENDUEN AMIA 
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INDARGUNEAK 
> Kultur ekipamenduak ondare izatea. 

Kultur ekipamendu asko kultur ondare dira, eta horrek aberastasuna ematen die.  
> Egokitu gabeko espazioak izanik, aurrera eramaten diren ekimen kopurua. 

Espazio gehienak ez daude egokituta egiten diren ekintzetara, baina hala ere, bai udalak 
eta bai eragileek esfortzu handiz,  ekintza ugari eramaten dituzte aurrera. 

> Espazio publikoaren erabilpen aberatsa. 
Ekipamendu faltagatik espazio publikoaren erabilpena handia da, batez ere plaza eta 
frontoiarena. 

> Ekipamenduen kokapen fisikoa eta beraien arteko hurbiltasuna. 
Ordiziako kultur ekipamendu gehienak oso distantzia txikira daude batak besteengandik 
eta hurbiltasun hau erabilgarria izan daiteke. 
 
AHULGUNEAK 

> Egungo beharrei aurre egiteko ekipamendu falta. 
Momentu honetan kultur ekipamenduek ezin diete dauden beharrei erantzuna eman, alde 
batetik nahikoak ez direlako eta bestetik, egokituta ez daudelako. 

> Espazioek barne hartzen duten ekintzen orden falta. 
Espazioetan momentu honetan ekintza oso ezberdinak eramaten dira aurrera, orden eta 
antolaketarik gabe. 

> Teknikoki espazioen prestakuntza falta. 
Espazioak ez daude egokituta bertan aurrera eramaten diren ekintzetara. Gabezia han-
diak daude isolamendu akustikoan, instalazio elektrikoan, soinu ekipamenduan etab. 

> Irisgarritasun eta segurtasunaren bermatze eza. 
Irisgarritasuna ez dago bermatuta ekipamenduetan. Segurtasuna ere ez dago bermatua, 
eraikin zaharrak izanik ez baitaude eguneratuta segurtasun mailan. 

> Herritarren aldetik, batzuekiko ezagutze falta. 
Ekipamendu asko arrotzak dira herritarrentzat eta ez dute ezagutzarik bertan egiten de-
naz. Alde batetik, bertako eskaintzaren erabiltzaile ez direlako edo agian eskaintza hau 
ez datorrelako bat beraien interesekin.  

> Kudeaketaren gaineko araudi, mantentze eta kontrol falta. 
> Irekiera ordutegiz kanpo erabilerarako ez prestautak. 

Ez dago sistemarik ekipamenduak ordutegiz kanpo erabili ahal izateko, elkarte eta eragile 
batzuen beharrei erantzun ahal izateko. Ordutegi konkretu batera mugatu behar dira 
ekintzak. 
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AUKERAK 

> Ekipamenduen birplanteaketa. 
Ekipamendu batzuen birplanteaketa egiteko momentu aproposa da eta birplanteaketa 
honek hobekuntzak ekarriko ditu. 

> Espazio publikoa teknikoki egokitzearen ikuspegi konpartitua. 
Kultur ekintzetarako erabiltzen den espazio publikoa teknikoki hobetzeko aukera dago, 
erabilera handiago eta anitzagoa eman ahal izateko. Behar hau udal eta herritarrek elkar-
banatzen dute. 

> Kudeaketa eredu berrien martxan jartzea. 
Ekipamendu berri edo eraberrituek, kudeaketa eredu berriak probatzeko aukera ematen 
dute. 

> Sorkuntza lan lerroa. 
Egun eduki aldetik, sorkuntza ia ez da ageri edo egoera oso prekarioan, ekipamenduek 
eduki ildo berriak martxan jartzeko aukera emango dute. 

> Sorkuntzarako espreski bideratutako ekipamendu singularren falta eskualde 
mailan. 

Eskualde mailan ez daude ekipamenduak sorkuntzara bideratuta, musikatik haratago. 
> San Bartolome ermita eta Bonberi zaharra kultur ekipamendu bilakatzea. 

San Bartolome ermita kulturarako bereganatzeko aukera aztertu daiteke, bertan ekitaldi 
ezberdinak egin ahal izateko. 

> Espazio publikoa auzoetan. 
Kultur ekipamendu gehienak herriaren erdialdean zentralizatzen direla kontutan izanda, 
auzoetako espazio publikoa kultur ekintza ezberdinetarako erabiltzeko aukera edota eki-
pamendu iragankorrak sortzea. 
 
MEHATXUAK 

> Herritar, eragile eta elkarteek izan dezaketen sormen potentzialtasunaren gal-
tzea. 

Sormena lantzen ez den heinean, herritarren potentzialtasuna galtzen joan daiteke. 
> Talentua beraien kultur praktiketarako herritik irtetzea. 

Kultur praktika batzuen inguruan herrian dagoen gabezia ikusita, bertako talentua kan-
pora joatea. 

> Beharrezko inbertsio ekonomikoa. 
Aurrera eraman nahi diren aldaketa guztietarako behar den inbertsio ekonomikoa oso al-
tua da eta lortzea ez da erraza. 

> Erabiltzaileen aldaketarako erresistentzia. 
Nahiz eta dagoenarekin konforme ez izan, sarri pertsonok, aldaketen aurrean sinesgogor 
agertzen gara. 
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> Ekipamenduak erdigunean egonik auzoetan desoreka. 

Ekipamendu gehienak erdialdean daude eta gertutasun honek bere abantailak dituen 
arren, auzoetako kultur eskaintza txikitzea dakar atentzioa jarri ezean. Ekipamenduak au-
zoetara eraman ordez, edukiak eramateko aukera aztertu daiteke. 

 

 

 

 



 

 

 


