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1.

SARRERA: Hasitako prozesuaren ibilbidea

Memoria tekniko hau duela hiru urte hasitako prozesu baten itxiera zikloa irudikatzen duen
ekintza baten inguruan egin da. “PrebenFamilia” proiektuaren esparruan dago, eta Aiarako
Kuadrillako esparruan egin da.
Ibilbide horretan, honako hauek izan dira momenturik garrantzitsuenak, besteak beste:
a. Diagnostikoa, AMIA metodologian oinarritako datu-bilketa eta proposamenei
jarraikiz. Han adierazten dira IGEen beharrak, eta erakunde horiekin ondoren
egindako lana ahalbidetu du.
b. Prestakuntza fasea, IGEen zuzendaritza-batzordeen ordezkariekin. Hor, hainbat
mahai tekniko eta txosten egin dira, prebentzioa zehar-lerrotzat hartuz.
Prebentzioa etengabe landu da proiektu osoan.
c. Zabalpen eta proiekzio komunitarioa. Hor, identifikazio-prozesu bat hasi zen, eta,
ondoren, IGEen, talde teknikoen eta eskualdeko hainbat agenteren arteko
elkarlana, proiektua zabaltzen rol aktiboa dutenak: ordezkari publikoak eta aisiari
eta denbora libreari lotutako elkarteak (gizarte-, kirol- eta kultura-arlokoak).
d. Prestakuntza-jardunaldi osagarriak antolatzea. Bertan, IGEen antolakuntza-arloei
eta kontsumoen, menpekotasun-jarreren eta familien rolen inguruko alderdien
gaineko ebidentzia zientifikoan oinarritutako elementuei buruz hausnartu da.
e. Material korporatiboa eta pedagogikoa prestatzea. Programak bere logotipoa,
elementuak, publizitate-objektuak eta kartelak dauzka. Gainera, webgune bat
dago sortutako informazioa eta material grafikoa, jardueren memoriak eta
komunikabideen presentzia zabaltzeko. Gainera, manifestu itxurako ideario bat
argitaratu da, familiekin egindako lanaren emaitza. EAEko bi hizkuntza ofizialetan
argitaratu da.
Prozesu honek kontuan hartu ditu parte hartu duten erakunde guztien iritziak, bereziki Aiarako
Kuadrillako familiak ordezkatzen dituztenenak eta elkarteenak nahiz boluntarioenak (kultura-,
kirol- eta gizarte-arlokoak). Proposamenak biltzen ditu, eta, horregatik, egin den elkarlana
ikusgarri egiteko beharra plazaratzen du, baita kontsumo problematiko eta
menpekotasunezkoentzako prebentzio-aukerak ematen dituzten guneak sustatzeko
lankidetza-loturak estutzekoa ere.
Hortik abiatuta proposatzen da aukera-eskaintza guztiak biltzeko ekitaldi bat antolatzeko
aukera, non, gainera, familiek rol garrantzitsua jokatuko duten proposatutako jarduera
diseinatzen: “Aiarako Familien Eguna”.
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2.

EKITALDIAREN JUSTIFIKAZIOA

Jardunaldiaren helburua da proiektuaren aurreko faseetan familiek adierazitako eskaerei eta
beharrei erantzutea. Komunitateko aisiak jokatzen duen rola ezinbestekoa da inguru
geografikoan gizartea osatzen duten agenteen arteko harremanak bultzatzeko, eta funtsezko
faktorea prebentzioan.
Asiaren balioa potentzial pertsonala garatzen laguntzen duena da, gogobeteko esperientzien
garrantzia
aitortzen
duena, eta bere balio
sozial
onuragarriak
modu eta forma ugari
har
ditzakeena,
zuzenean
eragiten
baitio norbere eta
komunitatearen
ongizateari.
Hainbat
dokumentu
eta gunetan (AMIAk,
tokiko diagnostikoak, lantegiak) islatu da egungo aisialdi komunitarioko eskaintza eraldatzeko
eta garatzeko beharra; batzuetan, urritzat, mugatutzat eta erakargarritasun gutxikotzat jo da.
Aiarako eskualdekoak elkarte eta kolektibo asko ditu, gizarte-, kultura eta kirol-helburuak
dituztenak. Horietako askok familiekin eta beren seme-alabekin lan egiten ematen dute
denbora eta egiten dute ahalegina. Jarduera horiek aisiaren eremuan egiten dira, eta
deialdiaren arabera desberdina da erantzuna.
Prebentziorako talde teknikoek elkarteekin eta ondoren IGEekin egindako topaketen emaitza
moduan, hainbat baieztapen jaso dira. Horietako gehienak erakunde horiek adingabeekin eta
gazteekin egiten duten prebentzio-lanarekin, inguruan gehiago ikusarazteko beharrarekin,
erakunde publikoak gehiago hurbiltzeko eta hobeto laguntzeko beharrarekin daude lotuak,
baita haien arteko aliantzak
ezartzearekin ere. Gainera,
beharrezkoa da jarduera
horiek aukera bihurtzea,
familian egin ahal izateko,
esperientziak
eta
harremanak hobetuz.
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3.

JARDUERAREN DESKRIBAPENA: “AIARAKO FAMILIEN EGUNA”

Aiarako familien eguna 2018ko
maiatzaren 12an egin zen.
Jarduera hori hartzeko Amurrio
aukeratu zen, eta, zehazki,
“Refor”-eko
instalazioak,
adingabeentzako
erreformatorioa
izandakoa,
orain biltzeko eta negozioetan
aritzeko gune bihurtua, baita
aisiarako
ere,
berdegune
handiak baititu.

Jardunaldiaren antolakuntzak honako helburu hauek zituen:
a) Ikusgarritasun-gune bat ematea elkarteei, familiek eskaintza eta inguruan
dauden jarduerak ezagut zitzaten, eta eskaintzen zaizkien aukerak aprobetxatu
b) Hausnarketa-gune bat ezartzea, marko kontzeptual bat, prebentzioa
lehentasunezkotzat joko duena ongizatea eta pertsonen garapen osoa
sustatzeko
c) Familiako jolas-esperientzia bat eskaintzea,
parte hartzen zuten elkarteen proposamenez gozatuz,
beste familiekin harremanak eginez eta lotura afektiboak
indartuz.

Aurreikusitako guneak:
“Familien eguna”-k hainbat agertoki eta exekuzio-epe izan zituen. Zehazki, hiru izan ziren:






Prestakuntza-gunea: Mahai tekniko baten bidez, aisiaren eta familiaren arteko
loturari buruzko kontuei heldu zitzaien, baita familiak prebentzio-faktoretzat duen
rolari ere.
Inguruko elkarteen mugimenduaren ate irekien gunea: standen bidez, elkarteak
(gizarte-, kultura-, kirol- eta familia-arlokoak) interesdunekin harremanetan jarri
eta zuzenean azaldu ahal izan zieten beren funtzionamendua, helburuak, xedeak
eta urte osoan antolatzen dituzten jarduerak.
Jolas-gunea: Erakunde parte-hartzaile horiek gidatutako jarduerak egiteko tokiak.
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Aiarako eskualdeko prebentzio arloko talde teknikoek eta inguruko IGEek antolatu dute,
elkarte parte-hartzaileen laguntzarekin.
Finantzatzeko, Laudioko eta Amurrioko udalen eta Vital Fundazioaren, Berriak supermerkatuen
eta Lacturaleren ekarpenak izan ditu.

4. JARDUERAREN GARAPENA:
4.1.- Prestakuntza-gunea/ Mahai teknikoa (10:00 – 11:15h)
Amurrioko Udaleko ordezkariak, Josune Irabienek, hasi zuen ekitaldia, udalerri anfitrioia zenez
gero. Ondoren, “PrebenFamilia” proiektua
eta talde sustatzaileak egindako lana
testuinguru komunitarioan kokatu zen,
bereziki inguruko prebentziorako talde
teknikoek, IGEen zuzendaritza-batzordeek
eta
Aiarako
Kuadrillako
elkarteen
mugimenduaren ordezkariek egindakoa.
Gainera, 2015-2018 bitartean inguruan
egindako prozesuaren eta ibilbidearen berri
ere eman zen.
Jarraian, Rosa Ana Alonso Errioxako
Unibertsitateko kide eta “Afydo” ikerketa-taldeko kideak “Familiako belaunaldien arteko aisia,
eta prebentzio komunitarioarekin duen lotura” gaiaz jardun zuen.
70 bat pertsonak (familiak, erakundeetako ordezkariak, IGEak eta elkarte parte-hartzaileetako
kideak) egin ahal izan zizkioten galderak ikerlariari, mahai teknikoan landutako ideia nagusien
inguruan. Aisiak familian eta bizitza
komunitarioan
duen
rola,
prebentzioaren
eta
esperientzia
positiboak gozatzearen arteko lotura,
denbora librean familian partekatuak,
denbora eta gune horiek egituratzeko
beharra,
adinekoek
adingabeen
heziketan egiten duten funtsezko
ekarpena
eta
erakundeen
rol
erabakigarria sareko laneko ekimen
komunitarioak sustatzeko orduan.
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4.2.- Gizarte-kolektiboentzako ate irekien gunea: Elkarteen standak (11:30 – 12:30)
Aurreko bileretan gizarte-kolektiboen proposamenak jaso
ondoren, elkarte askok adierazi zuten herritarrengana
hurbiltzeko eta haientzat ikusgarri egiteko beharra,
komunitatean egiten dutena kontatzeko eta interesdunek
haiekin egiten dituzten proiektuetan edo ekimenetan
lagundu ahal izateko.
Gizarte-, kultura- edo kirol-arloko jardueretan sartzea
besteekin loturak eta harremanak egitea da, garapen
pertsonala dakarten jarduerak egiteaz gain.
Hasieran,
standak Reforreko bulegoen eraikinaren
sarreretan jarri behar ziren, baina egun
horretako
eguraldi
txarra
zela-eta,
beharrezkoa izan zen sarrerara eta barrura
mugitzea.

Hainbat erakunde jarri ziren standetan:












Nerbioi Rugby Taldea
Kaskagorri Futbol Taldea
Altzarrate Futbol klub
Meyiro Sport Mugendo
Ganbegi Hockey Taldea
Patinaje Artistikoko Kluba
Herriaren Pelota Elkartea
Asasam
Sartu
Arte On fundazioa
Aiaraldeko eskoletako hainbat IGEren
ordezkariak

4.3.- Jolas-gunea: Egindako jarduerak.

(10:00 – 13:00)

Goizeko lehen ordutik eguna amaitu arte hogei bat
jarduera antolatu zituzten, eraikinaren kanpoaldean
eta barrualdean. Hala ere, eguraldi txarra zela-eta ezin
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izan ziren denak egin, eta jarduera batzuk lekuz aldatu behar izan zituzten aurrera eraman ahal
izateko.
300 pertsonak baino gehiagok (familiak eta euren seme-alabak) hartu zuten parte ekitaldian,
eta aisialdi-eskaintza zabalaz gozatu ahal izan zuten.
Erakunde SOZIO-KULTURALAK eta egindako jarduerak:
● Asasam - Jarduera: Helduentzako erlaxazio-tailerra.
- Garapena: Instalazio estalitan egin zen.
● Gurutze Gorria - Jarduera: Haurrentzako erlaxazio-tailerra
- Garapena: Instalazio estalitan egin zen.
● Sartu - Jarduerak: Estetika-tailerra (txirikordak / makillajea /
henna), pintura-tailerra (muralak eta mandalak) eta
arabieraz idazteko tailerra
- Garapena:
Instalazio estalitan
egin zen.
● Arte On - Jarduera: Kantutailerra: Eskolania
- Garapena:
Instalazio estalitan
egin zen.
● Aiara Dantza Taldea - Jarduera: Dantza-tailerra
- Garapena: Instalazio estalitan egin zen.
● AMPA Lamuza - Jarduera: Gastronomia-tailerra: Broxetak
- Garapena: Instalazio estalitan egin zen.
● Arabako Gorrak - Jarduera: Zeinu-hizkuntzaren tailerra
- Garapena: Instalazio estalitan egin zen.
● Amurrioko Aisia Eskaut Taldea - Jarduera: Udalekutako jolasak
- Garapena: Eguraldi txarra zela-eta bertan behera
gelditu zen.
KIROL-erakundeak eta egindako jarduerak:
●

●

Laudio Atletismo o Jarduera: Oinarrizko entrenamendua
o Garapena: Instalazio estalitan egin
zen
Meyiro Sport Mugendo o Jarduera: Oinarrizko entrenamendua
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

o Garapena: Instalazio estalitan egin zen
Laudio Xake Taldea o Jarduera: Parte-hartzaileen arteko partidak, begiraleekin batera
o Garapena: Instalazio estalitan
egin zen
Club Taekwondo Llodio o Jarduera: Oinarrizko
entrenamendua
o Garapena: Instalazio estalitan
egin zen.
Amurrio Arku Taldea o Jarduera: Oinarrizko
entrenamendua
o Garapena: Instalazio estalitan
egin zen
Nerbioi Rugby taldea o Jarduera: Oinarrizko entrenamendua
o Garapena: Baldintza klimatologikoak zirela eta parte-hartzea mugatu zen
Kaskagorri Futbol Taldea o Jarduera: Oinarrizko entrenamendua
o Garapena: Baldintza klimatologikoak zirela eta parte-hartzea mugatu zen
Altzarrate Futbol Klub - Oinarrizko entrenamendua
o Jarduera: Oinarrizko entrenamendua
o Garapena: Baldintza klimatologikoak zirela eta parte-hartzea mugatu zen
Ganbegi Hockey Taldea o Jarduera: Oinarrizko entrenamendua
o Garapena: Baldintza klimatologikoak zirela eta parte-hartzea mugatu zen
Aiara Bike o Jarduera: Oinarrizko
entrenamendua
o Garapena: Baldintza
klimatologikoak zirela eta
bertan behera gelditu zen
Club Tenis Amurrio o Jarduera: Oinarrizko
entrenamendua
o Garapena: Baldintza
klimatologikoak zirela eta
bertan behera gelditu zen
Zaraobe Saskibaloia Amurrio o Jarduera: Oinarrizko
entrenamendua
o Garapena: Baldintza klimatologikoak zirela eta bertan behera gelditu zen
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5.

BALANTZE EKONOMIKOA

Jardueren antolaketa-gastuak Aiarako Kuadrillaren prebentziorako hiru zerbitzu teknikoek
kudeatu zituzten. Horretarako, Laudioko eta Amurrioko udalen partida ekonomikoak baliatu
ziren, baita Vital fundazioarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenaren eta Arabako Foru
Aldundiaren Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen ekarpenaren bitartez lortutakoak ere.
Bestalde, material eta azpiegiturei zuzendutako ekarpenak egon ziren, batez ere Amurrioko
Udalaren, “Berriak” denden eta Lacturale enpresaren eskutik.
VITAL fundazioak emandako laguntza ekonomikoa justifikatzeko gastuen balantzeari
dagokionez, honako taula honetan zehazten dira:
Kontzeptua
Mahai teknikoko hizlariaren (Rosa Ana
Alonso) ordainsariak

Faktura
guztira

Erakundea/
Enpresa

Ordainketa

Ordaintz
ailea:

250,00

Errioxako
Uniberts.- Afydo

Transferentzia

Laudioko
Udala

----

Amurrioko
Udala
Amurrioko
Udala
Amurrioko
Udala
Vital
Fundazioa
Vital
Fundazioa

Mahai teknikoko hitzaldiko luncha

“El Refor” Jatetx

“El Refor” jatetxeko instalazioen alokairua

Amurrio Bidean

Azpiegiturak (mahaiak, karpak)
Deialdiko kartelen edizioa

405,48

Adigrafik

Transferentzia

“PrebenFamilia” motxilen edizioa

462,22

Adigrafik

Transferentzia

70,48

Amaya Digital

Eskudirutan

Vital
Fundazioa

114,95

Amaya Digital

Eskudirutan

Vital
Fundazioa

Tailerretako materialak

14,95

Cositas

Eskudirutan

Autobus-zerbitzua

270,00

Autoc. Sobrón

Transferentzia

Ludotekako begiraleak

248,69

Iparnature

Transferentzia

Ekitaldiaren koordinazio /
dinamizazioarengatiko haborokina

150,00

Ander González

Transferentzia

Kolaboratzaileen zuzkidura (zukuak...)

72,86

Berriak

Transferentzia

Pintura-gastuak

116,10

Zuhaitza

Eskudirutan

Plastikoa

6,00

Hiper Euro

Eskudirutan

Kartel osagarriak

67,78

Adigrafik

Transferentzia

“PrebenFamilia” motxilak berriro editatzea

462,22

Adigrafik

Transferentzia

Material suntsigarriak

15,20

Asian Center

Eskudirutan

Material suntsikorrak (errotulagailuak,
zeloa...)
Materialak (etiketak, enbalatzeko
papera...)

GUZTIRA

Vital
Fundazioa
Vital
Fundazioa
Vital
Fundazioa
Vital
Fundazioa
Vital
Fundazioa
Vital
Fundazioa
Vital
Fundazioa
Vital
Fundazioa
IFBSDFA/AFA
IFBSDFA/AFA

2.726,93 €

Esan beharra dago bertako udalak erakundearen esku jarri zituela beharrezko azpiegitura
guztiak, hasiera batean aurreikusitako ekitaldi-programa behar bezala aurrera eramateko.
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6. ONDORIOAK
Kuadrillaren prebentziorako hiru zerbitzu
teknikoetatik egindako balorazioaren ondoren eta
parte-hartu zuten kolektiboetako ordezkariekin
lankidetzan, honako ekarpen hauek jaso dira.
1.

Lekualdaketak:

Autobus-zerbitzua eskaini zen (aldez aurreko izenematea) Kuadrilla osoko parte-hartzaileak
hurbiltzeko; hala ere, Laudioko parte-hartzaileen
izen-emateak soilik jaso ziren. Bestalde, pertsona
batzuk aldiriko tren-zerbitzuaren bitartez
bertaratu ziren, eta beste batzuk “Refor”
jatetxeko instalazioetara garraiatu zituzten
autobus-zerbitzuaren bitartez. Pertsona batzuk
ibilgailu partikularretan hurbildu zuren, eta ez
zuten inolako arazorik eduki, toki ugari baitaude
aparkatzeko.

2.

Kokapena eta antolaketa:

Eguneko eguraldi txarraren ondorioz ezin izan
ziren kanpoko jarduera batzuk aurrera eraman,
eta beste batzuk lekuz aldatu behar izan
zituzten. Lekua handia zenez, beharrezko
aldaketa guztiak egin ahal izan ziren. Hala ere,
eguraldiari begira egokia izango litzateke aldez
aurretik beste kokapen batzuk zehaztea postu
eta jarduerentzat.
Karpak, hasiera betan eraikinaren kanpoaldean
kokatuko zirenak, eraikinaren sarreran kokatu
zituzten eguraldi txarra zela eta. Proposamen
horrek ez zituen behar bezala babesten barruko pertsonak; gainera, kokapen berri horrek
pertsonen sarrera oztopatu zuen, eta jardueran parte hartu zuten pertsonek ez zuten harrera
egokia izan.
Instalazioen barruko espazioa hobeto erabil zitekeen: agian egokia izango litzatekeen erakunde
batzuk instalazioaren barruko korridorean kokatu izana.
Gurutze Gorriko langileak bertan egon ziren une oro, baina ez zuten lanik izan, ez baitzen
ezbeharrik gertatu.
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Bertaratzea eta parte-hartzea
Lehenik, azpimarratu beharra dago Aiarako
Kuadrillako gizarte-, kirol- eta kulturaerakunde nahiz kolektiboen parte-hartze
aktiboa.
Parte-hartzaile gehienak Aiarako bailarakoak
izan ziren. 300 pertsonatik gora bertaratu
ziren elkarte, familia eta erakundetako
ordezkari guztiak zenbatuta. Bertaratze eta
parte-hartze handiena eskualdeko gizarte-,
kultura- eta kirol-kolektiboena izan zena, eta batez ere, adingabeena. Eguraldi kaxkarren
ondorioz, parte-hartzaileen eta familien kopurua murriztu zen.
Guraso-elkarteen informazio-mahaia beste era batera antolatu behar izan zen, eta ez hasieran
aurreikusitako moduan. PrebenFamiliako informazio-materialak banatu zituzten, baita beste
batzuk ere, ikastetxeetan elkarte horiekin elkarlanean aritzeak duten garrantziari lotutakoak.
Bertaratu ziren hirurehun pertsonek modu aktiboan hartu zuten parte jardueretan, eta,
espazio itxi eta txikiagotan egin zirenez, pertsonak une oro mugitzen ziren tailer, erakusketa
eta/edo ekitaldi batetik bestera.

3.

Parte-hartzaileen balorazioa

Jasotako erantzunen arabera, ekitaldia positiboa izan
zen eta jarraitasuna eman behar zaio, bai kolektiboa
desberdinak harremanetan jartzen dituelako eta bai
euren jarduerak eta gizarte-proiekzioa agerian jartzen
dituelako. Garatutako jarduerek eta hainbat espazio
biltzen dituen eskaintzak ere (jendeari interesgarria
iruditu zitzaion mahai teknikoa, jarduera ludikoak,
postuak...) garrantzi handia dute, eta, nahiz eta desberdinak diren, elkarri eragiten diote.
Harremanetan sartzeko, proiektuaren inguruan hitz egiteko, eskualdeko elkarte, erakunde eta
kolektiboak ezagutzeko eta familientzako jarduerez gozatzeko denbora ere izan zuten partehartzaileek.
Eskualdean adingabeekin lan egiten duten guraso-elkarte eta gizarte-kolektibo gehienek hartu
zuten parte.
Familien, elkarteen eta erakundeen arteko lankidetza sustatzeko aukera moduan ikusi zen
ekitaldia, Prebenfamilia programari zentzua ematen dion helburua betez: SAREAN LAN
EGITEA.
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7. ESKER ONAK
Dagoeneko eman dizkiegu eskerrak tokiko erakundeei eta GOFEari; baina, batez ere,
Amurrioko Udalaren esku-hartzea azpimarratu nahi dugu, eta, are zehatzago, Udalbatzari,
beharrezko udal azpiegitura eta baliabideak ekitaldiaren antolakuntzaren esku jarri baititu.
Bigarrenik, Vital fundazioaren ekarpena ere eskertu nahi dugu: haiengatik ez balitz ezin izango
genieke aurre egin jarduera aurrera eramateko gastuei. “Establecimientos Berriak” eta
“Lacturale” enpresei ere eskerrak eman nahi dizkiegu, haien ekarpenak ezinbestekoak izan
baitira antolatutako jarduerak aurrera eramateko. Eskerrik asko familia eta adingabeei
zuzendutako jardueran parte hartzeagatik.
Eta, batez ere, eskerrik asko ekimen hau sustatu duten eskualdeko gizarte, kirol- eta kulturakolektiboei, ilusio eta gogo handiz egin baitute euren ekarpena. Horrez gain, boluntarioen
lana ere azpimarratu nahi genuke, eguraldi txarrari, goiz esnatu beharrari eta antolaketazailtasunei (karpak eta mahaiak ipini eta kendu, tailerretako materialak...) aurre egin zietelako.
Ilusioz betetako jarrera izateaz gain guztion parte-hartze aktiboa ahalbidetu eta bistaratu
baitzuten.

13

MEMORIA / TXOSTENA . “Aiarako Familien Eguna / Día de las Familias de la Cuadrilla de Ayala - 2018”

8. ERANSKINAK



FAKTURAK ETA ORDAINAGIRIAK
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