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Haurren Hirien Sarea 
Haurren Hiria tokiko politikara “haurren” 
parametroa gehitzeko proiektu politikoa 
da. Proposamenaren helburua gure arteko 
harremanak nahiz baliabide eta 
espazio komunak eraldatzea da, geure hiri 
eta herrietan konfiantza eta autonomia, 
partaidetza eta osasun baldintzak 
berregokituz. 

Une honetan Haurren Hirien Sarean 
parte hartzen duten hamabi udalerriek 
partaidetzarako eta berdinen arteko 
ikasketarako espazio gisa proposatzen 
dute sarea; bertan, sarea osatzen duten 
udalerriek (eta udalerri-mailan proiektuaz 
arduratzen diren pertsonek) topaketen 
bidez ezagutza partekatu eta ikasketa eta 
erronka komunak sor ditzakete.

2017 Erronkak.

Trebakuntza eta lankidetza urtea bete 
ondoren, lantaldeak 5 behar identifikatu eta 
lehenetsi ditu 2017an zehar lan egiteko: 
- Finantzaketa. Eta  proiektuaren  garapenerako 
beste laguntza batzuk.
- Haurtzaroaren gaineko gizarte-begirada.
Helduen beldurrak, aurreiritziak, itxaropenak…

- Proiektuaren sozializazioa. Edo 
komunitatearen parametroak gainditzea.
- Haurrek parte hartzeko tresnak eta diseinua.
- Haurtzaroaz haratagoko prozesuak. 
Nerabezaroa eta gazteria. 

Lanari elkarlanean eta esperientziak 
eta/edo ezagutza partekatu duten pertsona 
eta erakundeen laguntzaz ekin diogu.

Era berean, Haurren Hirien Sarea osatzen 
duten udalerrien taldeak lankidetza tailerrak 
izaera teknikoagoa izango zuten mintegiekin 
elkartzea erabaki zuen, proiektuaren 
garapenerako gakoak izango ziren zenbait 
puntu sakontasunez lantzeko.

Horregatik Haurren Hirien Sareak maiatzaren 
25ean eta 26an Pontevedran egindako 
Haurren Hirien Estatuko sarearen topaketan 
parte hartu zuen bertako hirigintza 
eraldaketa ezagutzeko asmoz. 

Bisitak eragindako lana eta hausnarketak beste 
udalerri eta eragile batzuekin partekatzeko 
hirigintza eta mugikortasunari buruzko 
dossier osagarri hau sortu dugu eta 
horretarako, Pontevedrako eredua oinarri 
gisa hartu dugu. Dossier hau Haurren Hirien 
Sareak editatzen dituen gainerako koadernoei 
gehituko zaie. 

sarea

Pontevedra. Beste mugikortasun mota bat. Beste hiri mota bat.3
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“Haurrei egokitutako hiria 
guztiontzako hiria da”  – 

Francesco Tonucci -



Haurrekin batera. 

Francesco Tonucciren “Haurren 
Hiriaren” proposamenak geure hiri eta 
herrietako garapen eredua kritikatzeko 
duen indarra ukaezina da.

Oraindik ere, tokiko garapena, 
gizon, langile, helduen ezaugarriei 
lotutako parametro mugatzailearen bidez
ebaluatzen eta pentsatzen jarraitzen 
dugu. Ondorio nagusia geure
hiriak, pertsonentzako beharrean, 
ibilgailuentzako pentsatuta egotea da 
eta pixkanaka parametro hori betetzen 
ez duten herritarrak (mugikortasun 
murriztuko pertsonak, adinekoak,
haurrak, etab.) hirietatik desagertzea edo 
eskubideen murriztapenak jasatea da 
(osasuna, atuonomia, etab.).

Gainera, hirigintza pilatuak egonezin 
urbanoa eragiten du.  Hirietatik edo 
herrietatik oinez ibiltzea abentura bilakatu 
da: ibilgailuek hartutako espaloiak, trafiko-
pilaketak, ingurumenaren kutsadura, 
etab.  

Autoek espazioa pribatizatu dute, hiriko 
bizitza eragotziz. Espazio publikoak baitira 
bizitzeko aukera ematen dutenak.

“Haurrei egokitutako hiria 
guztiontzako hiria da”–  

Francesco Tonucci 

Hiri bat?

pentsatzeko eredu berria 
Hiria 
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Helburua hiria osotasunean aldatzea 
izan behar da. Ez soilik jolaserako 
espazioa edo ikastetxearen barnealdea. 
Jakin badakigu “hiriaren barnean hiri 
txiki asko daudela", eta haurrentzako  
lekua kalea izan behar dela aldarrikatzen 
dugu: herriak bere osotasunean, ez 
soilik "txoko zehatz bat".

Haurren beharrak kontuan izan 
eta garapena ahalbidetuko diena.  
Aniztasunarentzako lekurik uzten 
ez duen hiri-eredua arazo larria 
da gure gizartean, eta  aurre egiteko, 
haurrak dira ikasketarako baliabide 
egokiena: ikuspegi berria lortuko 
dugu eurekin, hiria ebaluatzeko, 
programatzeko, ikusteko eta eraldatzeko 
filosofia berria.

Guztiontzako?
Hiria bizi duten pertsona eta eragile 
guztiena. Merkataritzarentzako, espazio 
publikoan egiten diren jarduerentzako… 
onuragarria dena bilatu behar du. 
Lehentasun “demokratikoen” piramidea 
oinarri hartuz, baina pertsona guztiek 
hiriaz gozatzeko eskubidea dutela kontuan 
izanik.

Haurrentzako egokitua?
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PONTEVEDRA
Hirigintza aldaketa? 

Hiriaren aldaketa egiterakoan, kontuan 
izan beharreko hainbat aldagai daude:

• Erabiltzaileen beharrak
• Trafiko planak
• Trafikoa leuntzeko elementuak
• Udaltzaingoaren egitekoa
• Garraio publikoa eta bizikletak
• Gehienezko abiaduraren seinaleak
• Herritarren parte-hartzea
• Araudia eta erabilera

Pontevedrako eredua mundu mailako 
erreferentzia da (ziurtatzen duten hainbat 
nazioarteko sari jaso ditu) eta gauzatzeko, 
mugikortasun jasangarriko ikerketak 
egin, ezagutza teknikoko trebakuntza 
eskaini eta kalitatezko eta egokitutako 
aholkularitza lortu behar izan zen. Baina 
egia esan, bultzatzaileek diotenez, ez da 
beharrezkoa alderdi guztiak ezagutzea 
edo kontuan izatea hiria eraldatzeko. Egia 
esan, guztia lortu nahi izateak paralisia 
eragingo luke.

Ondorioz, zer da nahitaezkoa?

Ideia indartsu eta argiak beharrezkoak 
dira, konponbide teknikoak borondate 
politikoa dagoenean sortzen edo egokitzen 
baitira. Zalantzak eta mesfidantzak 
sortuko dituzten ideiak izango dira maiz. 
Eta beharrezkoa da argi izatea epe 
luzerako proiektua dela hau, bidean ez 
ernegatzeko.



3>Guztiei jaramon egitea.
Ez soilik hitz egin edo ohiartzuna eduki ohi dutenei, ez 
soilik zer esana izaten duten pertsona edo taldeei. 
Ahotsik ez duen horri entzutea da gure eginbeharra.

Ereduaren oinarriak.

1>Erradikaltasun demokratikoa oinarri lan egitea
Pertsona guztien beharrak integratzea, pribilegioak kenduz beharrezkoa edo 
desiragarria denean.  Erresistentzia pribilejioaz gozatzen dutenek eragiten dute, 
defendatu egiten dutelako ez galtzeko. Ordea, eskubideak dituzten pertsonek 
askotan ez dituzte baliatzen (ez dituztelako ezagutzen, ez dutelako interesik, gai ez 
direla senti dezaketelako…). Azken finean, helburua herritarrek mugikortasunari 
dagokionean izan beharreko edo horietatik eratorritako edo eragindako eskubideak 
zeintzuk diren erabakitzea da. Gainerakoa desagertzen joan beharko diren pribilegioak 
izango direlako.

2>Giro atsegina sortzea.
Bizitzeko eta elkar-bizitzeko hiria, 
osasungarria eta segurua izango dena, 
aukerak sortuko dituena. Azken finean, 
beharrezkoa da espazio publikoa  zaindu 
behar den oinarrizko zerbitzu publikoa  
dela ulertuz jardutea.
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HARA, ENTZUTEN 

DIGUTE ETA!



1>Lehentasunak alderantzikatzea

Lehentasunak iraultzeak hiria pertsonentzako, eta ez autoentzako, pentsatzea 
esan nahi du. Hautu esanguratsua izango da botere politikoa noren alde dagoen 
zehaztea: pertsonen alde badago, mugikortasun eredu desberdina erraztuko du eta 
autoak hiritik desagertuz joango dira, debekurik behar izan gabe. 

Pertsonak babesten dituzten baldintza urbanorik ez 
dagoelako kalte larririk edo hildakorik egonez gero… ez da istripua. 

Arduragabekeria da.  – Carmen da Silva

Lehentasun osoa oinezkoarena denean… trafikoa erabat beharrezkora soilik 
murriztu behar da. Udal-kalkuluen arabera, Pontevedran 4.000 autok izaten 
zuten “aparkaleku nahia”. Trafiko hori desagertu egin da eta orain, soilik 
beharrezko trafikoa ibiltzen da (merkataritza, garajeak, laguntza…).

Espazioa bizitzeko prestatzen bada… ibilgailua da berea ez den espazio publikoa 
inbaditzen duena. Eraldaketa urbanoa espazioaren demokratizaziorako proiektu 
integrala bilakatzen da, erabaki partzialek edo segmentatuek ez dute lekurik: espazio 
guztia pertsona ororena da.

Pontevedrako 
esku-hartzearen 
oinarriak

Pontevedraren meritua, askotan utopia gisa sailkatzen diren ideia 
horiek, posible izateaz gain, herritarren desirak jasotzen dituztela 

erakustea da. 
– Cesar Mosquera
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Pontevedrako kaleek hitz egiten dute:

- Hiri guztiko gehieneko abiadura 30 km/h-koa da, eta hirigunean, 20 km/h-koa Datua: 
50 km/h-ko abiaduran harrapatutako bi oinezkotik bat hiltzen da. 30 km/h-an, 20tik 
bat. Pontevedran ezbehar-kopurua deuseztatu egin da.

- Hiriguneko zirkulazioa nor sar daitekeen eta nor ez zehazten duen protokoloaren 
bidez erregulatzen da. Herritarrek adierazitako beharren arabera berrikusi egiten da 
tarteka. Hiriaren kanpoaldean parkingak ere egin dira.

- Oinezkoentzako   zebra-bideak   garaiak  dira,  irisgarritasuna  eta  mugikortasuna 
errazteko. Baina espaloiak berriz ez. Hain zuzen ere, espaloia errepidearen maila 
berean dagoenean, oinezkoak ez du berea ez den lurra hartzen duela sentitzen 
(errepidea). Normaltasunez mugitzen da, oztoporik gabe, eta autoa da mugimenduak 
kontuan izan behar dituena (eta ez alderantziz).

- Trafikoa % 95 gutxitu da (1996an 30.000 ibilgailu ibiltzen ziren eta 2016an 869) eta 
merkataritza % 30 areagotu. 

Eta berriz ere espazio publiko bilakatu dira. 

Kaleetan ekintza publiko ugari daude eta herritarrak eta elkarteak dira hiria 
dinamizatzeko jarduera-egutegi anitza eta entretenigarria garatu eta kudeatzen 
dutenak. Kalea jarduera publikoz betetzea da aldaketari zentzua emateko erarik 
egokiena. Eta era berean, administrazioarentzat mesedegarria da, ez duelako hiria 
dinamizatuko duten jarduerak pentsatzeaz eta ordaintzeaz arduratu beharrik. 
Espazio egoki eta zabalak ahalbidetzearekin batera, jarduerak sortzea errazten du eta 
soilik laguntzarako eta babeserako lanak egin behar ditu, ez sustapenerakoak. 
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2>Mugikortasunarekin adiskidetzea.

Pontevedran, mugikortasunarekin adiskidetzeko, ikasketa eta des-ikasketa 
prozesua garatu behar izan da, bakarka nahiz kolektiboki, oinez ibiltzearen balioa edo 
prestigio soziala berreskuratzean oinarritua. 

Horretarako, hiri-eredu desberdinaren inguruan sentsibilizatzeaz eta pentsatzeaz gain, 
pertsona guztien eta bereziki haurren autonomia baldintzak hobetu dituzten hainbat 
ekintza diseinatu dira.

> METROMINUTO
MetroMinuto Pontevedrako mapa
orokorra da eta bertan, hiriko
26 puntutaraino oinez joateko
behar den denbora eta distantzia
zehazten da. Mugikortasuneko
oinarrizko elementuen egoera
ere adierazten du (geltokiak,
doako aparkalekuak, etab.), eta
hori guztia, metroaren planoaren
antzeko proposamen grafikoaren
bidez.

Bultzatzaileetako batek dioenez, Metrominuto proposamenaren hiria oinez bizitzearen 
onurak jakinarazteko helburua duen hiri-eredua bultzatzea bilatzen duen kanpaina da. 
Horretarako “ospe txarra” zuen ibiltzearen kultura bultzatzeko eta 
autoari prestigioa kentzeko kanpaina diseinatu zen. Azken finean, esanahi 
bereko bi mezu helaraztea (“aparkatu eta ibili”, bisitaria bazara eta “hobeto oinez”, 
hemen bizi bazara eta mugitu beharra baduzu): ibiltzea “mugikortasun mota” gisa.
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Pontevedrako ereduak gainera, konpondu beharreko zenbait desadostasun (hiria 
ixtera goaz, merkataritza amaituko da…) eragiten zituen. Horretarako, beharrezkoa 
zen  jardun urbanoan eragin gehien izango zuten baldintza berriak (espazio irekiak, 
seguruak, ederrak...) balioztatzea. 

Gainera, oinarrizkoa izan zen Pontevedrako autoestimu urbanoa eraikitzeko, nazioartean 
saritutako proiektua izan baitzen. 

Proiektutik bi ekimen osagarri sortu ziren: 

> Pasominuto, hiritik sortzen diren oinez edo bizikletaz ibiltzeko ibilbideak. Helburua,
bizi-ohitura osasuntsuak eta zahartzaro aktiboa bultzatzea da.

> Hiriaren mapa sentsoriala, Bertan, familiek eta/edo ikastetxeek ikerketa-lanak
egiten dituzte “5 zentzumenen bidez hiriaren ikuspegi kolektiboa sortzeko helburuz,
uste baitugu hiriaren txoko eta leku bakoitzak esanahi desberdina duela begiratzen
duenaren, eguneko unearen edo gogoratzen digun bizipenaren arabera”.

> ESKOLARAKO IBILBIDEAK

Esperientzia honen bidez 
Pontevedrako haurrek hiriarekiko 
konfiantza eta autonomia 
garatzea eta era berean, bizi-
ohitura osasungarriak lortzea da 
helburua.  Aldi berean, haurrak 
eskolatik/eskolara ekartzeko/
eramateko autoa behar izatea 
zalantzan jarri nahi da.

Pontevedran eskolarako ibilbideak ezarri ziren komunitate osoari (haurrak, 
gurasoak, merkatariak, bizilagunak, irakasleak…) nahiz udal-erakundeari hiri-
eredu berria ikusarazteko eta aditzera emateko (mugikortasuna, segurtasuna, 
hezkuntza, eta abar integratzen dituen zeharkako proiektua baita).
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Haurrak helduen laguntzarik gabe eskolara joatea ez da segurtasun arazoa. Noski, 
bide-segurtasuneko arazorik egonez gero konpondu egin beharko litzateke, baina egia 
esan, oinarrian dena arazo kulturala da: ez dago haurren konpetentzienganako 
konfiantzarik eta “zerbait gertatuko” zaienaren beldur abstraktua dago. 
Horregatik da beharrezkoa administrazioaren, familiaren, eskola-komunitatearen eta 
hirian dauden eragile sozialen konpromiso argia.

. Ikastetxeetan informazio-bilerak egin ziren eta helduek gidatzerakoan haurren 
segurtasuna arriskuan ageri zen eskolarako sarrera eta irteeraren bideoak erakutsi 
ziren.  Beste ikastetxe bateko bideoa erakutsi, eztabaidatu, eta ondoren, ikastetxekoa 
bertakoa erakusten zen. 

. Saio horiekin batera hezkuntza-komunitatearen ardurak eta proposamenak ezagutzeko 
inkestak egin ziren. Informazio eta diseinu fase horretan haurtzaroaren partaidetza ez 
zen esanguratsua izan (Pontevedraren kasuan). 

. Adinekoen elkarteekin ere harremanetan jarri ziren gatazka-puntuak “zaintzeko” 
(adibidez, zebra-bideak), baina kolaborazioa ez zenez posible izan enpresa bat 
kontratatu zen (ibilbideak egonkortu ondoren, “monitorea” kendu zuten).

. Gurasoei haurrek eskolarako bidea laguntzarik gabe egiteak sortzen zien beldurra 
lantzeko, ikastetxeei ekimenean parte hartuko zuten ikasleen zerrenda eman zitzaien, 
eta irakasleak etxera deitzeaz arduratuko ziren haurra iristen ez zenetan.  Oso 
neurri eraginkorra zela erakutsi zen; izan ere, gurasoek ikastetxeetako deiak jasotzen 
zituzten, ikastetxeari jakinarazi gabe, haurra gaixo zegoenean.

. Beste puntu esanguratsu bat merkataritza eta bizilagun elkarteen partaidetza 
izan zen. Gainera, ibilbideetan garajeak zituzten pertsona guztiekin hitz egin zen autoak 
garajetik ateratzerakoan haurrekin kontuz ibiltzeaz gain eragile aktibo izateko: edozein 
ustekabeko izanez gero laguntzeko prest zeuden pertsonak (horretarako, garajean 
pegatina bat jartzen zuten, gogoratzeko).
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Eskolarako ibilbideei esker 900 haur joaten dira oinez eskolara eta 400ek helduen 
laguntzarik gabe egiten dute. Ez dira kopuru harrigarriak (7 eta 12 urte bitarteko 2000 
haurrez ari garela kontuan izanik), baina erakusten dute inbertsioa soilik alderdi sozialari 
begiratuz dela “errentagarria”, eskolarako ibilbidearen arazoa konpontzeaz gain, udalerri 
osorako haurren autonomia baldintzak eraikitzeko baliagarria delako. 

Haurrentzako eta komunitatearentzako testuinguru soziala garatzeko prozesuan, 
udaltzaingoak eragin nabaria izan du Pontevedran. Mugikortasun eredu berri 
baterako aldaketan lotura estrategikoa izan da, eta udal sail desberdinekin egindako 
elkarlanaren bidez, herritarren eta erakundeen eskaerei emandako erantzunak 
zeharkakotzeko lanean abiapuntua izan da. 

“Udaltzaingoa pozik dago “beste gauza bat” izateaz. Eta 
aldaketa hau erraza ere bilakatu daiteke” – Daniel Mancelle

Udaltzaingoak, arduradunek gidatuta, lehen unetik, ardura teknikoa hiriaren eta 
komunitatearen (inoiz ez alderdi edo gobernu talde jakin baten) zerbitzura jartzen 
zuten pertsonen taldea zela aldarrikatu zuen eta honako ikuspegiari jarraiki babestu 
zuten prozesua: hiriaren bizi-baldintzak hobetzea. 

Jarrerak aldaketak eragin zituen herritarrekin harremana izateko era eta prozeduretan. 
Ohitura berriak sortzeko irmoki zigortuz (salbuespenik gabe), baina erronka eta 
betebehar berriak onartuz.  Adibidez, udaltzaingoak hitz egin zuen garajeetako jabeekin 
sare kolaboratzailean parte har zezaten, aldi berean eskolarako ibilbideak 
zaintzen zituen (eskolako sarrerako trafikoa zaindu beharrean) eta beste 
proiektu batzuk gidatzea ere onartu zuen: 

> Oinezkoentzako eta bide-segurtasunerako kanpainak. Oinezkoari errua botatzea
saihesteaz gain, gidariak kontzientziatzea da helburua.

> Bide-hezkuntzarako kanpainak. Haurren fiskaltzaren babespean, bide-segurtasunaren
kontrako delituren bat zuten adin txikikoek karguak kentzeko poliziak eskainitako
ikastaro ebaluatu bat jasotzeko aukera izan zuten.

“Errua beti hiltzeko-makina daramanarena da” – Daniel Mancelle
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Irakurketak eta 
IKASKETAK

1>Autonomiaz eta Segurtasunaz.
Autonomia eta segurtasunari 
dagokionean, ordena hasiera 
batean dirudiena baino 
garrantzitsuagoa da. Helburua hiriak 
eta herriak eraldatzea bada, oraingo 
eredua indartzen duten usteak eta
ziurtasunak haustea izan behar da 
lehentasuna. Uste horiek oinarri, askotan 
beldurrak eta errezeloak sortzen dira: 

haurrei espazio Utz diezaiekegu 
publikoa bizitze, aurrez %
100ean segurua dela ziurtatu gabe? 
Arduratsua al da? Zuzena al da? 

Egia esan, inguru segurua
ziurtatzea ardura publikoa da. Baina 
behar mugatzaile hori (% 100ean 
segurua den ingurua) ezin da izan 
herriak eta hiriak talde eta pertsona 
gisa hazteko espazio bilakatzeko 
proposamenaren oinarria.

Bidegabekeria da ziurtatzea haurrek 
ezin dutela espazio publikoan 
parte-hartu eta gozatu % 100ean 
segurua izan arte. Edo konparazio 
gisa: emakumeok ezin dugula kalera 
irten erabat segurua izan arte. Ez da 
osasuntsua, eta ez da egia. Izan ere, 
haurrek hirian duten presentziak eta 
partaidetzak (aniztasunari garrantzia 
ematen dion eta gure eredua eraikitzeko 
oinarri hartu diren parametroak zalantzan 
jartzen dituzten elementu gisa), 
segurtasun-baldintza hobeak eta 
azkarragoak sortu behar izatea eragiten 
digute. Pertsona guztientzako 
autonomia baldintza jakinak bermatzeak 
eragiten dizkigu galdera eta erantzun 
berriak.

USTE DUT SEINALE HAU 
HOBETO EGONGO 

LIT ZATEKEELA HONEKIN: 
«KONT UZ: IBILGAILUAK» 
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2>Partaidetzaz eta Partekatuaz.

Garrantzitsua da ulertzea soilik 
konfiantzaz eraiki daitekeela 
errealitate eraldatzailea. Eta horrek 
esan nahi du agian galderak beste 
batzuk direla: Justua al da pentsatzea 
haurrak ez direla gai? Komunitateak ba 
al du eskubiderik pertsonen hazkunde 
baldintzak mugatzeko?

Haurrak gai direla baldin badakigu, 
espazio publikoa bizi eta hartu nahi eta 

ahal dutela uste badugu, komunitateko 
harremanak eta espazioak aldatu nahi 
baditugu... helduok g u r e  harremanen 
estiloa aldatu behar dugu. Egiteko eta 
izateko gaitasuna era autonomoan 
garatzen delako, dugulako, 
edozein adinetan, hazkunde hori 
ahalbidetuko duten baldintzak 
egonez gero. Era berean, muga 
horiek gainditzeko gai bagara, ez 
diogu inoiz jolasteari utziko.

Hiria haurrengatik eta 
haurrentzako pentsatzea ez 
da nahikoa,  haurrekin 
pentsatu behar da. Haurren 
partaidetzak eremu publikora 
parametro desberdin eta ezezagun 
bat ekartzea ahalbidetzen baitu. 
Hiri-eredu desberdina lantzeko eta 
bereziki, balio publikoa sortzeko, 
gauzak beste era batera egin 
behar direla erakusteko aukera ematen 
digu.

Hainbesteko enpatia genuen, 
ezen geuk egiten genuen.

Agian errazagoa zen zuzenean 
galdetzea – Jesús Portugal

Helburua ez da soilik haurrei “espazioa 
uztea” hirian. Helburua haurrak 
kolektibo aktibo eta eskubideduna izatea 
da, eta ez subjektu pasibo edo zerbitzu 
eta politiken hartzaile soilak. 
Haurrak pertsona aktiboak, jakintsuak 
eta komunitatearen garapenerako 
beharrezkoak direla ulertzea. 
Ikuspegi aldaketak hurrengo urratsa 
erraztuko du: publikoa denak, 
komuna denak, erakundearen 
eragin - eremua gainditzen duela. 
Eta parte hartzea ez dela lau urtean 
behin botoa ematea. Proiektuaren 
aukera nagusia da ulertzea “komuna 
dena” herritarrak kontuan izan gabe 
eraikitzen eta diseinatzen jarraitzea 
akats larria dela. 
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 Horrek, erabakitzeko ohitura 
dutenei batzuetan trabak jartzea 
eskatzen du: politikariei, gurasoei, 
hezitzaileei. Eta aldaketan laguntzea. 
Partaidetzaren ikuspegia ekintza publikoa 
hobetzeko aukera da, aukeren arabera 
lan egitekoa, eta ez beharren araberakoa.  

Orain arte, jasotako beharretan 
oinarritutako politika eta zerbitzuak 
diseinatu dira (horiek, egiazkoak izan 
daitezke edo ez), eta gutxitan erabili da 
diseinu-kidetasun ikuspegia. 

Adibidez, ahaztu egin dugu ez dagoela 

zertan beti zerbait “berria” egin beharrik. 
Batzuetan nahikoa da badagoena 
eraldatzea: espazioari erabilera 
desberdina emateak edo ez dauden 
loturak ezartzeak kostu gutxiagoz balio 
bera sor dezake.

Hiri-eredua eraldatzea ez da soilik 
espazioa aldatzea. Politika egiteko 
eredua aldatzea ere bada. 
Eta Haurren Hiria proiektuak, Umeen 
kontseiluaren bidez, eta 
alkatetzaren aholkularitza-kontseilu 
gisa, periferiaren esentzia erdigune 
politikoan kokatu du.



 

 

daitekeenaren mugetan ibiltzen garela, 
onartu daitekeenaren mugetan. Baina 
beste batzuetan, ez.

Xedea hiria da, hiri osoa. Baina bidezkoa 
da, eta askotan logikoa, auzo zehatz 
batekin hastea, proiektu jakin batekin. 
Ordenatu, neurtu, ebaluatu, zuzendu eta 
atzera ere ekin. Beldurrak eta oztopoak 
eraitsi, zer den posible ikusi. Zer egiten 
dugun eta norekin egiten dugun zaintzea 
beharrezkoa da, nahiz eta horrek 
hurrunago edo lehenago iristeari uko 
egin behar izatea eragin. Haurren Hiria 
adierazgarria da: eskolarako ibilbideekin 
hasi gara, ibilbide praktikoa, haurrek 
partekatua eta moldagarria delako. 
Autonomia lortzeko aukera da, konfiantza 
lantzekoa. Eta bertatik hasiz, aurrera 
egitekoa.

3> Integralaz eta partzialaz, hiriaz eta auzoaz, fisikoaz eta
emozionalaz.

Hiri-eredua asebete nahi dituen behar 
partikularrek nahiz egitura fisikoak eta 
harremanek eskaintzen dituzten aukerek 
definitzen badute, ulertu behar dugu ez 
dagoela eredu bakar bat. Hiri, 
herri bakoitzeko noraeza 
beharrezkoa eta positiboa dela. 
Eredu edo erantzun bakar bat ez 
izateak berarekin dakar “aurreikusi 
ezin daitekeenaren” arriskua.

Ondorioz, beharrezkoa da 
hazkundeaz eta aniztasunaz hitz 
egitean, ezaugarri hori defendatzea 
eta horri jarraikortasunez heltzea.

Motibazioak partekatzen ditugu (udal-
politika egiteko era berria garatzea eta 
bizitzeko atseginagoa izango den hiri-
ereduaz gozatzea), baina 
proposamenak garatuko diren lurraldera 
egokitu behar dira, berezitasunak 
kontuan hartu behar dira. Ez dira 
berdinak udalerri handia edo txikia, 
landakoak edo urbanoak… Zenbait 
udalerritan espazio publikoa murritza 
da. Beste zenbait udalerritan elkarte-
sarea ez dago oso garatua. Beti daude 
hainbat abiapuntu.

Horregatik, Haurren Hirien 
Sarea bezalako sarea lantzeko 
inklusiboak izan behar dugu, 
aniztasunetik eta aniztasunerako 
lan eginez.

Espazioak baldintzatu egiten du, 
baina ez determinatu. Espazioaren  
egituraketak gure bizitzaren osasuna,  
jasangarritasuna, ekitatea… baldintzatzen 
ditu. Baina gure arteko harreman estilo 
eta ereduek, bizilagunen arteko loturek eta 
gizartearen heldutasunak ere baldintzatzen 
gaituzte. Eraldaketa bi oinarriren 
gainean eraiki behar da: fisikoaren 
eta emozionalaren gainean.

Espazio fisikoaz haraindi topaketarako  
espazioak sortu behar ditugu. Topaketarako 
lekuak izateaz gain, gauzak gertatzen diren 
lekuak izan behar dira. Balio 
publikoa sortzen diren lekuak. Eta hori 
espazioa aldatzetik dator, baina baita 
harremanak eta pertsonak aldatzetik ere. 

Ulertu behar dugu, “partekatzen  
den horretan”, batzuetan aurreikus 

4> Ereduaz eta noerazaz.
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Esteka interesgarriak

Oinez ibiltzea, konponbidea: http://www.pontevedra.gal/publicacions/
Caminar-Resuelve/ iles/assets/basic-html/page1.html

Oinez hobeto: http://www.pontevedra.gal/publicacions/Mejor-a-pie/ iles/
assets/basic-html/index.html#1

Unha cidade de premio (Hiri saritua)
http://www.pontevedra.gal/publicacions/Unha-Cidade-de-Premio/ iles/assets/
basic-html/index.html#1

 Metrominuto

http://www.pontevedra.eu/movete/intermodes/intermodes-metrominuto

Mapa Sentsoriala

https://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=1AwcwAnRTqOk9tsRJ4QPAoBqO6Jg&h l=en_US&ll=42.43431160000004%
2C-8.64748480000003&z=14
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Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades de los niños y las niñaswww.haurrenhiria.eus

3Hirigintza, mugikortasuna eta bizitza 
Urbanismo, movilidad y vida




