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GIPUZKOA AURRERA (GA) 2008ko ekainaren 18an ofizialki jendaurrean 
aurkeztua izan zen, hasierako garai hartan Gipuzkoako Foru Aldundiak, KUTXAk, 
ADEGIk, Merkataritza Ganberak eta MCCk osatua zela –eta 2009tik aurrera, 
Donostiako Udalak ere bai–, Lurralde Historikoko erronka estrategiko nagusiei 
bultzada emateko helburuarekin.  

SARRERA
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Itun publIko-prIbatu horren premIsak honakoak 
zIren: 

Inguru ekonomiko jakin honetan, guztiok batera talde lana 
egitea beharrezkoa da, aurre hartzea beharrezkoa da, 
neurri eraginkorrak aurretiaz jartzea lehiakorrak izaten ja-
rraitzeko. 

  •Proiektu estrategikoak nolabait trabatu-
ta daude, eta hori gainditu beharra dauka Gi-
puzkoak. Jada mahai gainean dauden proiektuei 
bultzada emateaz gain, berriak sortzeko haus-
narketa egin behar dugu.
  •Beharrezkoa da guztiok batera –zilegi di-
tugun desadostasun politikoez harago– lanean 
eta elkarlanean aritzeko bide bat bilatzea, Lurral-
deak funtsezkoak dituen gaien alde lan egiteko.

Gaur egun ezinezkoa da gizartearen premiei soilik arlo 
publikotik erantzutea. Erakunde publikoek eta gizartea or-

dezkatzen duten elkarteek elkarlanean jokatu behar dute, 
sarean lan egin, diagnostikoak eta arazoen konponbideak 
elkarrekin partekatu. Talde politikoen arteko desadosta-
sunak eta eztabaida politikoak ezin dute behin eta berriz 
eragotzi gure etorkizuna baldintzatuko duten erronka na-
gusiei buruz ados jartzea. 

Gipuzkoa lobby bakar gisako bat bilakatu behar da, bertan 
txertatuz gizarte eta ekonomia arloen garapenerako era-
bakigarriak diren sektoreak ordezkatzen dituzten erakun-
de nahiz elkarteak. Erronka kolektibo bat izan behar da, 
proiektu partekatu bat, lidergo partekatu batekin, proiektu 
estrategikoak arintzeko eta bizkortzeko.

Lurraldearen funtsezko balioa pertsonak dira, horien adi-
men emozionala, jabekuntza ahalmena eta ekintzaileta-
suna. Jarrera etikoak eta gizarte-erantzukizunak elkarteei 
eta gizarteari berari, oro har, garapen integral handiagoa 
ekartzen diete. Norbanako bakoitzaren garapena ere han-
diagoa da batzen gaituen proiektu kolektibo bat izatean.

Gipuzkoa Aurrera eratzen da 
2008ko ekainaren 18an

Jose Maria Aldecoa, Mondra-
gon Taldeko lehendakaria.
Xabier Iturbe, Kutxako lehen-
dakaria
Markel Olano, Gipuzkoako 
diputatu nagusia
Eduardo Zubiaurre, Adegiko 
lehendakaria
Jose Maria Echarri, Gi-
puzkoako Bazkundeko presi-
dentea
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zertarako da GIpuzkoa aurrera? 

Lurralde Historikoaren lehiakortasuna suspertzeko eta gi-
zartearen indarra pizteko lanabesa da Gipuzkoa Aurrera 
(GA), hain zuzen ere, aurrera egiten laguntzeko. Lankide-    
tza horren funtsezko helburuak honako hiru hauek dira: 

1. Egoera ekonomikoari buruzko diagnostiko 
partekatua egitea, eta beharrezkoak diren ekint-
zak proposatzea.
2. Lurralde Historikoak beharrezkoak dituen 
proiektu estrategikoei bultzada bateratua ema-
tea. 
3. Proiektu estrategiko berriak aztertzea, gure 
inguruko lurralde lehiakorrenen mailara iristeko.

Gipuzkoa Aurrera osatzen duten erakunde guztietako      

ordezkari nagusiak arduratuko dira taldea gidatzeaz. Zu-
zendaritza eta koordinazio talde bat eratu da, eta hori ar-
duratuko da abian jarritako lau lantaldeak koordinatzeaz.

Jarraian, talde horietako bakoitzaren jarduerei buruzko la-
burpena azaltzen da.

Donostiako Udala GAn sart-
zen da

Xabier Iturbe, Kutxako lehen-
dakaria
Eduardo Zubiaurre, Adegiko 
lehendakaria
Odon Elorza, Donostiako alkatea
Markel Olano, Gipuzkoako dipu-
tatu nagusia
Jose Maria Echarri, Gipuzkoako 
Bazkundeko presidentea
Jesus Maria Herrasti, Mondragon 
Taldeko lehendakariordea
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1
Helburuak: Gipuzkoako ekonomia eta enpresa arloetako egoeraren 

diagnostikoa egitea. Hausnarketa egin, eta elkarte eta erakundeei 
ekintzak proposatzea. Gizartea ekonomiaren egoeraz jabearazteko 

beharrezkoak diren gizarteratze-jarduerak, eta ekonomiaren 
garapenari bultzada ematea.

Ekonomia
(burua ADEGI)
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1.Krisiari aurre egiteko neurriak eta lurraldearen eztabaida ekono-
mikoaren gaineko gidaritza hartzeko proposamena.

2.Gipuzkoako ekonomiaren eta enpresen lehiakortasunari buruzko 
azterketa eta proposamenak 

3.Laguntza Estrategikorako Zerbitzua (2009ko urr.) 
4.Krisiari aurre egiteko planarekin lankidetzan.
5.PK-Pertsonekiko konpromezua eta “flexiguritatea” delakoari 

buruzko txostena
6.Gipuzkoa programa: Gizarte Balioak-Gizarte-erantzukizuna

Ekintzak
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1.Krisiari aurre egiteKo neurriaK eta lurraldea-
ren eztabaida eKonomiKoaren gaineKo gidaritza 
hartzeKo proposamena

  •“Gipuzkoa: Egoera ekonomikoa eta 
erronkak” txostena (2008ko ira.). Horren ba-
rruan, koiunturazko azken inkestari buruzko da-
tuak, AMIA analisia, eta erronka eta balizko neu-
rri sorta bat mahai gaineratzen du. Enpresa ikus-
pegitik egina, taldeari luzatutako proposamena 
da, baita abiapuntua ere, adostasunak itxuratuz 
joateko. 
  •Krisia gainditzeko aurrez aurreko neu-
rri ekonomikoen proposamena, hiru atal biltzen 
dituela: zerga ituna, bat-egiteari sostengua eta 
neurri sorta. 
  •Hileroko txostena egitea: Gipuzkoako 
Ekonomiaren Behatokia. 

2.gipuzKoaKo eKonomiaren eta enpresen le-
hiaKortasunari buruzKo azterKeta eta propo-
samenaK 
  •Gipuzkoako industriaren sektoreari buruzko 
txostena (Diagnóstico del sector industrial en Gi-
puzkoa) (2009ko uzt.-ira.). Azterlan horretan zehazten 
dira bultzatu beharreko faktore nagusiak eta Laguntza Es-
trategikorako Zerbitzu berri baten sorrera proposatzen du.

3.laguntza estrategiKoraKo zerbitzua (2009Ko 
urr.)

Zerbitzuaren koordinatzailea ADEGI da. Haren aurkez-
pena egiteko asmoz, bilkurak izan dira GAIA, AFM, HE-
RRAMEX, ACEDE clusterrekin, Ganbera, MCC, udalak 
eta abarrekin. Jarrera estrategikoaren, kudeaketaren eta 
finantziazioaren eremuetara begira, honakoak dira Lagunt-
za Estrategikorako Zerbitzuaren (LEZ) helburu nagusiak:

  •Epe laburrera Gipuzkoako enpresei 
erantzuna ematea krisi ekonomikoaren inguru 
honetan, eta batez ere, 
  •Epe ertain eta luzera, Lurraldeko enpre-
sa amarauna sendotzea, baita lehiakortasuna 
eta enplegua ere, eta horretarako, babestu eta  

bultzatzea proiektu estrategiko sendo eta oi-
narri irmokoak (teknologia, hedapen ahalmena, 
tokiko erabakimena, beste sektore batzuetatik 
eratorritako eraginak…), horien hedapena sus-
pertzea, eta ondorioz, enpresak eragin-eremu 
esanguratsu batez hornitzea, aukera izan deza-
ten kontsolidazioaren eta hazkundearen hau-
tua egiteko egungo jokaleku globalean.

Zerbitzuak honako lehentasunak ditu:

  •Proiektu estrategiko berrien gaineko balora-
zioa, hautaketa eta plangintza egitea, lehiakortasunaren, 
modernizazioaren, egingarritasunaren gainean lituzkeen 
eraginak hartuz oinarrizko irizpidetzat. Balizko itunak iden-
tifikatzea (hedapen prozesuak, merkatu- edo negozio-ildo 
berriak, ondorengotza, nazioartera hedatzea, talentuak at-
zematea).
  •Kapital hedapenerako eta enpresa kontzen-
traziorako finantza-baliabideak eskuratzeko erraztasunak 
ematea. Enpresa-kudeaketaren garapena bultzatzea. 
  •Estrategiak, hedapen-planak, enpresa-ku-
deaketarako lanabesak eta gisakoak zehazteko laguntza.
  •MBO eta MBI motako inbertsio-prozesuetarako 
laguntza.

Enpresak arlo estrategikoan laguntzean lortu nahi da gure 
enpresen neurria egokia ez izateak dakartzan zailtasunak 
gainditzea, ezaugarri horrek baldintzatu egiten baititu na-
zioartera zabaltzearen, berrikuntzaren eta jakintzaren na-
hiz merkatu berrietarako sarbidearen erronkak. Zailtasun 
horiek are nabarmenagoak dira neurri ertaineko enprese-
tan, ahalmen eta gaitasun oparoen jabe izan arren, masa 
kritiko gutxienekorik izan ez, eta hobekuntza-planak ozto-
patuak dituztelako.

Zerbitzuak arreta berezia jarriko du Gipuzkoako industria-
ren erreferentzia bereizgarria diren edota haren lehiakor-
tasunerako estrategikoak diren sektoreetan. Era berean, 
aintzat hartuko dira Gipuzkoako enpresagintzaren identita-
te-ezaugarriak, hala nola kooperatiba-sektorea eta familia-
enpresen presentzia esanguratsua.
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Zerbitzurako sarbidea ematen duten hiru bideak MCC, 
Gipuzkoako Merkataritza Ganbera eta Adegi dira.

Emaitzak:

Urritik martxora bitartean, Laguntza Estrategikorako Zer-
bitzuak 40 enpresa-proiektutik gora jaso ditu, enpresen 
premia askotarikoak lantzen dituztenak: nazioartera za-
baltzea, produktuaren balioaren katearen jauzia, enpresen 
bat-egitea, langileek enpresa erostea (Management Buy 
Out), produktu berrien garapena, eta abar.

Behin 40 proiektu horiek aztertuta, I. Lantaldeak estrate-
gikotzat jo ditu horietako 29.

2010 urtean Gipuzkoako Foru Aldundiak 2.000.000 euroko 
laguntza-programa bat onartu zuen, gisa honetako enpre-
sa-proiektuak abian jartzeko. Dagokion deialdi publikoa 
egin ondoren, 34 enpresek jaso dute diru-laguntza (horie-
tarik 18, LEZek aztertuak).

4.Krisiari aurre egiteKo planareKin lanKidetzan

  •Gipuzkoako enpresa-proiektu estrate-
gikoei hausnarketa-prozesuetan laguntzeko 
diru-laguntzak (80 proiektu aurkeztu dira). 
  •Berrikuntza teknologikoaren garapenaren 
bidez enpresen lehiakortasunaren alde egiteko 
laguntza-lerroa (250 proiektu aurkeztu dira). 
  •Enpresen salbamendurako eta berregitu-
ratzeko planak.
  •Nazioartera hedatzea.
  •Kutxako eta Euskadiko Kutxako finantzia-
zio-funtsak (100 milioi eurona). 
  •Enplegua sustatzeko Bultzatu programa, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Kutxaren ar-
tean (175 langabetuen kontratazioa)

5.pK-pertsoneKiKo Konpromezua eta “flexiguri-
tatea” delaKoari buruzKo txostena

5.1. PK-Pertsonekiko Konpromisoa ekimenaren buruan 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntza eta Jakintzaren 

Gizartea Departamentua dago, eta pertsonengan arreta 
jartzen duen ekimen gisa pentsatua da, enpresen lehiakor-
tasuna indartzeko eta, gainera, enplegua mantentzea lortu 
nahi du, pertsonak enpresaren jarduerara egokitzea eta 
pertsonen enplegarritasuna hobetzea sustatuz.

Esperimentazioaren bidez, esparru sozioekonomikoan 
politika publiko berri bat abiarazteko posibilitateak ebaluat-
zea izan da ekimen honen helburua, hartarako lehiakor-
tasunaren giza alderdia kontuan hartuko duen ikuspegi 
berritzailea aplikatuz.

Ekimen honen definizioa ondoko premisen gainean eraiki 
da:

  •Gizartearen aldetik erantzule den le-
hiakortasunaren aldeko apustua.
  •Pertsonekiko eta haien enplegarritasuna-
rekiko konpromisoa: konpromisoaren gizarte ba-
lioa.
  •Enpresaren pertsonekiko konpromisoa 
desberdintze estrategia gisa eta talentua eraka-
rri eta atxikitzeko faktore gisa.
  •Organizazioen egokigarritasun etenga-
bea lan, prestakuntza, ikaskuntza eta kontzilia-
zio-sistemei dagokienez, sustatu beharreko ba-
lio berri gisa. 
  •Etengabeko prestakuntza eta ikaskuntza 
bizitza guztian zehar, jarduera estrategia nagusi 
gisa. 

Ekimen honen garapenean, bi fase bereiz daitezke:

1. Fasea (2009)

Sektore publikoak babesturiko interbentzio-eredu baten 
artikulazioa planteatu da, enpresa parte-hartzaileekin lan-
kidetzan bitarteko Eragileen eskutik, hala nola ASLE, ADE-
GI, Merkataritza Ganbera eta Mondragon , pertsonekiko 
eta haien enpleguarekiko konpromisoa zehaztera bideratu-
rik, ekonomia-jarduerak gero eta globalizatuagoak dauden 
testuinguru batean.
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Emaitzak:

  •30 enpresek parte hartu dute
  •Parte hartu duten pertsonak : 1.303
  •Prestakuntza beharren diagnostikoak 
(gaitasun-matrizeak): 27
  •Gauzaturiko ekintzak (barne eta kanpoko 
prestakuntza): 238
  •Prestakuntza berezia (120) eta balioaniz-
tun prestakuntza (118)

2. Fasea (2010)

Lehen fasean lorturiko emaitzak ikusirik eta enpresen be-
ren protagonismo handiagoa sustatzearren, Bitarteko Era-
gileek ekimenaren preskripzio-eginkizuna bereganatu dute 
eta enpresek, bakarka, ekimenarekiko konpromisoak eta 
beren jarduera plan bereziak planteatu dituzte.

Emaitzak:

Gaur egun, Gipuzkoako 25 enpresa parte hartzen ari dira 
ekimenean. Horietan industria-sektorea da nagusia eta 
%80 ETEak dira, konpromiso-maila eta planteaturiko he-
lburuei heltzeko forma (metodologiak, tresnak, etab.) des-
berdinak dituztela.

5.2. Flexiguritatea

Horiek horrela, “flexiguritatea” ez da lanabes bat, bizitze-
ko modua baizik, sistema integral bat ahalbidetzen duena 
enpresak lehiakorragoak izatea eta horietan enplegua du-
ten pertsonek bizi artean kalitatezko enplegua izan dezate-
la. Hori gertatzen da Herbehereetan, Danimarkan, Suedian 
eta Finlandian, besteak beste, hau da, beren lan-sistema 
“flexiguritatearen” arabera antolatua duten lekuetan.

Lan-harremanetarako sistema berri hau ezartzeko premia 
Lisboako erabakietan jasota dago. Bertan, Europar Ba-
tasuneko Kontseiluak estrategia orokor bat finkatu zuen 
2010. urterako enplegu egonkorra sortzeko, eta lanpostu 
hobeak, laneko kalitatea eta produktibitatea, gizarte-kohe-
sioa eta ingurumenarekiko ardura ere helburutzat hartuta. 

Arloko aditu guztiak bat datoz nabarmentzean honako lau 
jarduketa-ardatzetan oinarritu behar dela “flexiguritatea”:

1) Kontratu-xedapen malgu eta fidagarriak, 
lan arloko legeria, hitzarmen kolektibo eta lana-
ren antolamendu modernoei esker.
2) Etengabeko ikaskuntzarako estrategia glo-
balak, langileen, bereziki, ahulenak egokitzeko 
ahalmena eta enplegatze-gaitasuna bermatze 
aldera.
3) Lan-merkatua aktibatzeko politika era-
ginkorrak, pertsonentzako lagungarri izan dai-
tezen berehalako aldaketei aurre egiteko, langa-
bezia-aldiak murrizteko eta lanpostuz aldatzeko 
erraztasunak izateko.
4) Gizarte-segurantzako sistema modernoak, 
errentari behar besteko laguntza emango dio-
tenak, enplegua sustatzen dutenak eta lan-
merkatuaren barruko mugikortasuna errazten 
dutenak. Gizarte-babeserako neurri sorta zabala 
gaineratzen du (langabezia-sariak, pentsioak eta 
osasun-arreta), eta horiei esker pertsonek uztar 
ditzakete lana eta bakoitzaren erantzukizun pri-
batu eta etxekoak, esaterako haurren edota adi-
nekoen zaintza.

Aipatutako lau ardatz horiek ezinbestekotzat dute gizarte-
elkarrizketaren arduradunek parte-hartze aktiboa izatea, 
“flexiguritateak” guztien onerako eragina duela bermat-
zeko, eta funtsezkoa da esku hartzen duten alde guztiak 
prest egotea sistema onartzeko eta dagozkien erantzuki-
zunak beren gain hartzeko. “Flexiguritatea” jada ezarria 
duten herrialdeetan gizarte-elkarrizketak bete duen zere-
gina funtsezkoa izan da.

“Flexiguritatea” sustatzeko ekintzak:

Ideia horiek sakondu eta hurbiltzeko, EHUko Udako Ikas-
taroen barnean, ekainaren 21ean “Flexiguritatea: etorki-
zuneko apustua” Jardunaldia antolatu zen.

Azkenik, “Ikuspegi praktikoa Administrazioaren eta Gizarte 
Eragileen aldetik” izenburuko mahai inguru bat egin zen, 
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bertan sindikatuen, nagusien eta Eusko Jaurlaritzaren 
ordezkariek esku hartu zutelarik, hiru erakunde horiek ze-
resan eta zer ekarri handikoak baitira, guztiz beharrezkoa 
den elkarrizketa sozialeko testuinguru batean, gure geo-
grafia eremuan flexiguritateak bezainbesteko tamaina eta 
garrantzia duen proiektu bati ekin ahal izateko.

Eta hartaz hitz egiteko arrazoia hauxe dugu: gure lan-
harremanen eta pertsona enplegatuen babes-sistemak 
ez diela erantzuten ez lehiakortasun ez seguritate pa-
radigmei. 

Hori dela eta, Gipuzkoako industria siderometalurgikoaren 
azken hitzarmen kolektiboa nabarmendu daiteke, non ata-
rikoan jadanik malgutasuna, beharrezkoa enpresentzat 
testuinguruko lehiakortasun-eskakizunetara egokituko ba-
dira, eta lan-baldintzen egonkortasuna bateragarriak egite-
ko premia biltzen den. 

6.gipuzKoa programa: gizarte balioaK-gizarte-
erantzuKizuna

Krisiari erantzuteko Gipuzkoa Aurrera bultzatzen ari den 
neurrien artean, jarduketa ukigarrien sailaz gain, beste 
eremu bat ere bada aintzat hartua izan dena, hain zuzen 
ere, balioen munduari dagokiona. Kultura alderdiak, 
esaterako, etika, lanaren eta esfortzuaren kultura, gizarte-
erantzukizuna, alderdi horiek zuzen-zuzenean eragiten 
dute lurralde baten lehiakortasunean. 

Filosofia horri jarraituz sortu da Gipuzkoa: Gizarte Balioak 
ekimena, eta honako hauek ditu helburuak:    

  •Giza-balioak sustatzea Gipuzkoako gi-
zartearen, ekonomiaren eta politikaren arloetan: 
bakea eta etika, gizartearen elkartasuna, lana-
ren garrantzia, publikoarekiko konpromisoa, eta 
abar.
  •Lankidetza sustatzea Gipuzkoako 
erakunde, gizarte-eragile eta enpresekikoa:
 •Giza-balioak sustatzeko ikerketak eta jar-
dunaldiak.

 •Enpresetan erantzukizuna sustatzen du-
ten kudeaketa-eredu berriak.
 •Erakunde arteko lankidetza bultzatzeko 
proiektuak, eta abar.

Ekimen horren esparrukoa da Gipuzkoa Sarean proiektua, 
helburutzat duena Gipuzkoako lehiakortasuna hobet-
zea gizarte-kapitalaren garapenaren bidez. 

Zehazki, proiektu hori eremu jakin batzuetako esku-hartze 
prozesuetara bideratuta dago, gerora Gipuzkoako gizartea 
baliagarri izateko moduan gizarte-kapitala zer-nola gara 
daitekeen jabetzeko. Esku-hartze eremu horiek honakoak 
dira: Erakunde publikoak, alderdi politikoak, Lurraldeko 
enpresak, Unibertsitateak eta zientziaren eta teknologiaren 
arloko euskal sareko partaide diren beste zentro batzuk, 
eta gizarte-zerbitzuen arloko elkarteak, baita kulturaren eta 
kirolaren arloetakoak ere.

Ekimenak:

Maila teknikoan, lantalde bat egituratu da honakoen bidez: 
Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitateko Or-
kestra - Lehiakortasunerako Institutua, Oxford Unibertsita-
tea eta Bizkaiko Foru Aldundiko Bizkaia Xede.

2009ko irailean aurkeztu zuten proiektua. Azaroan, Social 
Capital and Social Networks mintegia egin zuten Oxford 
Unibertsitatean, proiektuaren oinarri teorikoak finkatzeko 
baliagarria izan zena. 

Emaitzak: 

Ikerketa-fasean, Gipuzkoako gizarte-kapitala aztertzen ari 
dira hainbat ikuspegitik:

a)Gipuzkoako erakunde, entitate eta elkarteei 
dagokien gizarte-kapital elkartuari buruzko iritzi 
publikoaren gaineko azterketa. Ikerfel arduratu 
da azterlanaz.
b)Gipuzkoako prentsan, gizarte-kapitalaren gai-
neko azterketa. Altuna Fundazioa arduratu da 
azterlanaz.
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c)Gipuzkoako eragile esanguratsuen gizarte-
kapitalaren gaineko azterketa. Elkarrizketa sako-
nak egin dizkiete Lurraldeko 70 eragile adieraz-
garriri, politika eta erakunde mailakoei, enpresa 
eta lan arlokoei, hezkuntza eta ikerketaren ar-
lokoei eta gizarte eta kultura arlokoei.
d)Gipuzkoako lehiakortasunaren maparen gizar-
te-kapitalaren gaineko azterketa. Gipuzkoako le-
hiakortasunaren mapa osatzen duten pertsonei 
gizarte-kapitalaren gaineko inkesta bat egingo 
diete. 

Azken batean, helburua da zehaztea nola esku hartu es-
trategikoki Lurraldearen lehiakortasunean eragina duen 
gizarte-kapitala areagotzeko. Proiektuaren gidaritzaz Gi-
puzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udala arduratzen 
dira.

Gizarte Berrikuntza Gunea

Gipuzkoako diputatu nagusiak, Markel Olanok, eta London 
School of Economics and Political Science (LSE) unibertsi-
tateko Howard Davies zuzendariak hitzarmen bat izenpetu 
dute etorkizunean Gizarte Berrikuntzaren Zentroa sortzeko, 

Lurraldeko elkarteetan giza-faktorearen garapenarekin     
zerikusia duten proiektuak sustatzeko helburuarekin.

Zentro hori abian jartzeko asmoa lehen ere aipatu dugun 
lankidetza-itunaren barruan dago, hau da, Gipuzkoa Au-
rrerak eta hainbat unibertsitatek eta unibertsitate mailako 
ikerketa-zentrok adostutakoaren barruan, ikerketa susta- 
tzeko, ahalmen kolektiboa ikertzeko, neurtzeko eta eralda- 
tzeko, Gipuzkoako lehiakortasunean eragiten duen gizar-
te-kapitala areagotze aldera.

Unibertsitateetako atalek daukaten ahalmenaren jakitun, 
hau da, bai hausnarketa, bai horren ondorengo ideietatik 
errealitaterako egokitzapena aberasten duten ezagupen 
adituen ekarpenak egiteko, Gipuzkoako Foru Aldundia 
London School of Economics and Political Science (LSE) 
unibertsitate-erakundearekin harremanetan jarri da, ho-
rien parte-hartze lortze aldera, Gipuzkoa Sarean proie-
ktuaren esku-hartze fasean, Lurraldeko gizarte-kapitala 
areagotzeko. 

Aipatutako Gipuzkoa Sarean proiektuaren ikerketa-fasetik 
ateratako ondorio nagusietako bat da Gipuzkoako Gizarte 
Berrikuntzaren Zentroa itxuratzeko premia, eta horri dago-
kion proiektua hil honetan bertan diseinatzen hastekotan 
dira.

GAko ordezkari gorenen lan jardunaldia
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2
Helburuak: Gure Lurraldeko proiektu estrategikoen egungo egoerari 
buruzko azterketa partekatua egitea, neurriak proposatzea proiektu 

estrategikoen kudeaketa bultzatzeko, eta Lurralde Historikoko 
oinarrizko azpiegiturak gauzatzeko babesa eta bultzada ematea.

Proiektu estrategikoak
(burua, Gipuzkoako Bazkundea)
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Proiektu 
Estrategikoak

1- Pasaia. Portu Berria eta Badia Biziberritzea
2- Euskal Y; Abiadura Handiko Trena
3- Hondarribiko Aireportua 
4- Gipuzkoako Biribilgunea. GIK-IBILNET Proiektua
5- INTA 34 Kongresua
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1.PASAIAKO KANPOKO PORTUAREN PROIEKTUA ETA 
BADIA BIZIBERRITZEA 

Portu Berriari dagokionez eta, Lurraldearen garapen 
ekonomikoari zuzen loturiko azpiegitura gisa, proiektua-
ri laguntzeko prozesuaren esparruan, proiektu bakar eta 
premiazkoaren ildotik lan egin da enpresen jardueraren 
garapen egokiari begira.

Portu Berriaren garapen alternatibak Gipuzkoako enpre-

sa eta ekonomiaren beharren bilakaerari erantzun egokia 
ematea bideratzen du. Kanpoaldean handitzerik gabeko 
alternatibak ez du denboran trafikoen hazkundea onar- 
tzen; hortaz, portua gelditzea dakar, eta barnealdeko han-
ditze bat ez da iraunkorra denboran, portuaren, hiriaren eta       
inguruaren arteko arazoak gehituko lirateke eta.

Horren haritik, eta Gipuzkoa Aurreraren esparruan proiektu 
estrategikoa definiturik, bilerak egin eta harremanak izan 
dira Espainiako Gobernuarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, 

Pasaialdearen airetiko 
ikuspegia, masterplaneko 
proposamenekin

2009ko ekainean, Lan Talde honen gai zerrendaren osagai diren azpiegitura guztien lan eta analisi-jardunaldiak antolatu 
ziren. Laburbilduz, esan daiteke azpiegitura horiek guztiak egituratzaileak direla, hau da, Lurraldea lehiakor eta erakar-
garri egiten dutela edo, egiten ez badute, galarazten diotela horrela izatea. Denak elkarrekin erlazionaturik daude eta 
halakotzat hartu behar dira, sinergiak eta interakzioak baliatuz. Kostu handikoak dira eta, hortaz, horien eraikuntza eta 
mantentze-lanen kostuak ebaluatu beharko lirateke, baita partaidetza publiko-pribatuen (PPP) posibilitatea eta komeni-
garritasuna aztertu ere. Denbora, denbora aukera, oso garrantzitsua da eta ez da beste alderdi bat gehiago. Azkenik, he-
rritarrei gehiago begiratzea eskatzen dutela dirudi, alde batera zein bestera harturiko erabakiak esplikatzearekin batera.

Proiektu guztiek garrantzi handiagoa hartzea baliatzen saiatzen da estrategia globala, aglutinatzaile komun bat emanez 
(Europa, aurrerabidea, modernitatea, lehiakortasuna…), eta proiektu bakoitzak bere zentzu sendoa izan dezan, proie-
ktuak, gizarte-dimentsio batez hornitzeaz gainera, herritarren parte hartzea aintzat harturik. Gainera, iraunkortasuna da 
jarduera guztien zeharkako kontzeptua. 
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Batzar Nagusiekin eta ukituriko udalekin adostasunak era-
gitearren, eta herritarren partaidetzarekin eta sozializazio 
kanpaina baten diseinuarekin zerikusia duten lanak gauza-
tu dira. Horren haritik, lankidetza hitzarmen bat egin zen 
Foru Aldundiaren, Portuko Agintaritzaren, Eusko Jaurlari-               
tzaren eta Gipuzkoako Ganberaren artean, Pasaiako Por-
tuko Azpiegituren Plan Zuzentzailearen erreferentziazko 
dokumentuak planteaturiko arazoen multzoari erantzuteko 
behar diren lanak eta ikerketak egitearren. 

Hitzarmenaren esparruan, Gipuzkoako Ganberak aho-
lkulari bat (Macario Fernández-MCValnera) kontratatu 
du Pasaiako Portuko Azpiegituren Plan Zuzentzailearen 
Iraunkortasun Txostena osatzeak eskatzen zituen lanak 
mamitzeko, eta hori Ingurumen Iraunkortasunari buruzko 
Txostenean (IIT) gauzatu da, Ingurumen Txostena aur-
keztu arte iraungo du, zeina 2011ko ekitaldiaren barnean 
amaitzekoa den.

Egin beharreko lanaren jarraipenari begira, Hitzarmenaren 
sinatzaile bakoitzaren ordezkariek osaturiko Jarraipen 
Batzordea eratu da. Era paraleloan, Sustapen Ministe-
rioaren, Eusko Jaurlaritzaren, Portuko Agintaritzaren eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko lankidetzaren oina-
rriak finkatzea helburu, eskumena duten Administrazioen 
aldetiko konpromisoen Protokolo bat sinatzeko akordioan 
aurreratu da, halako eran non egungo portuko azpiegitu-
raren lurzoruak erostea bideratuko duten finantza meka-
nismo eta formula egokiak antolatuko diren, Lurralde An-
tolaketan eta energia kontuetan erabaki zehatzak hartuko 
diren. 

Hitz batez, jarduera ildo nagusiak eta lankidetza 
metodologia ezartzea Pasaiako Badiaren aldaketa 
eragiteko, portu berriaren bidez eta Pasaiako 
Badiaren biziberritze integralaren bidez.

Badia berritzea: Masterplana

Nazioarteko Lehiaketa

Badia Biziberritzeari dagokionez, 2009ko uztailean Master 
Plana iragarri zen. 47 enpresa aurkeztu ziren lehiaketara, 
nazioartean entzutetsuak horietako batzuk, ekimenaren 
arrakasta erakusten duena. KCAP/LKS/Ángel de la Hoz 
izan zen lehiaketaren irabazlea. Denbora honetan proiektu 
irabazlearen erakusketa ibiltaria egin da Pasaia, Errenteria 
eta Donostian, eta talde irabazleak aurreproiektua garatze-
ko kontuan hartu beharreko gai zerrenda edo dokumentu 
bat egin da, aurreproiektu hori 2010ean osatuz joan eta 
2011 urtearen udaberrian amaitzekoa delarik. 

Jarraipen Batzordea eraturik, KCAP taldeak aurreproiek-
tua abiatzearekin batera, bilera batzuk egin dira eta horie-
tan haren definizioa landu da Batzordeko parte hartzaileek 
egindako ekarpenekin.

Ekintza paralelo gisa, aipatzekoa da Master Planaren aur-
kezpena Jaizkibiaren jardunaldietan, ekainaren 17an eta 
18an, eta urriaren amaieran, INTA 34, “Hiri-eskualdea be-
rrasmatzea: garapen adimendunerako hiri-azpiegiturak eta 
zerbitzuak” Kongresuaren esparruan, non aurreproiektua 
erakutsi zen kongresua egiteko garaian zegoen egoeran.

1) Lanak entregatzea

Erabakitakoaren arabera, entrega partziala gertatu zen 
INTA34 Kongresuan aurkezteari begira, 2010eko urrian. 
Behin-betiko entrega 2011ko udaberrian egitekoa da.

2) Lanen emaitzak

Pasaiako badiak 10.000 biztanle eta 8.000 lanbide ingu-
ru hartzeko ahalmena duela egiaztatzen da, garaierak eta 

Holandako 
KCAP 

estudioko 
idazketa 

taldea eta 
LKS-ko 

arkitektoak
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egoitza-erabilerak/ekonomia-jarduerak egokitzeko malgu-
tasuna duela, Eurohiriaren alderdi honen hiri hazkunde-
premietara egokitzeari begira. Ekipamendu publiko garran-
tzitsuak aurreikusi dira; horiek inguruko auzoen defizitak 
konpontzen dituzte eta Donostialdea kirol-portu garrantzit-
su batez hornitzen dute, erabiltzaile desberdinentzako lau 
geografia-eremurekin eta, orobat, hiri-funtzio desberdine-
kin.
Iraunkortasunaren helburua garraio publikoaren aldeko 
apustu erabakian agertzen da, burdinbide geltokiak bul 
-tzatzen direlarik, bai zabalera metrikokoa (Herrera) bai 
zabalera iberiarrekoak ere (Pasai Antxo eta Kaputxinoetan 
proposatzen den berria). Beste alderdi batzuk, hala nola 
berokuntza sistemak edo eraikinen ezaugarriak plangintza 
eta eraikuntzaren geroko faseetan garatzekoak dira.

3) Bideragarritasuna

Gaur egun portu eta burdinbide instalazioek hartzen dituz-
ten lurzoruen hondar balioari buruzko balioespen ekono-
mikoak –Masterplanean ageri diren hirigintza aprobetxa-
mendu eta kargetan oinarriturik egindakoak– direla bide, 

ondorioztatzen da hondar balio hori eta antolaketa berrian 
kontserbatuko diren instalazioen balioa nahikoa dela por-
tua lekuz aldatzeko operazioaren finantza oreka berma- 
tzeko.

Ondorio hori baliozkoa da baldin eta baldintza sail bat be-
tetzen bada, ukituriko aldeek beren gain har ditzaketenak:

 • Fasez fase gauzatzea. Lehenengoak 
(badiako mendebaldea) ez legozkioke portu be-
rriari, baizik eta Lezo-Gaintxurizketako platafor-
ma intermodalari.
 • Lurzoruak kudeatzeko erakunde pu-
blikoak ez die finantza kostuei ekingo azken 
fasera arte, ordurako portu berria eraikia izango 
delarik.
 • Estatuak, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Al-
dundiak finantzatu behar dituzte sistema oroko-
rrak eta udalez gaindiko ekipamenduak, baita 
hirigintza aprobetxamendurik ez duten aldeak 
berrurbanizatzea ere.
 • Udalek aprobetxamenduaren %15 ekarri 

Trintxerpeko 
Parkea izango 
denaren 
ikuspegia, 
masterplanaren 
arabera.
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behar diote erakunde publiko kudeatzaileari.

4) Hurrengo jarduerak

 • Masterplanaren emaitzak eranstea, Do-
nostialdea-Behe Bidasoa LPParen beste erabaki 
lotesleekin batera. Foru Aldundiak proposatuko 
du formalki urtarriaren 20a baino lehen. 
 • Masterplanaren emaitzak aurkeztea, bai 
herri-iritziari (bideoa) nola mundu akademiko eta 
profesionalari (ikastaroak eta tailerrak Arkitektu-
ra Eskolan).
 • Herrera aldeko antolaketa garatzea, ge-
roko berrurbanizatze lanak errazteko eta etor-
kizuneko antolaketaren bidez (Herrera Hegoal-
dea) portu-jarduera garatzeko oraindik abiatu 
beharreko obren bateragarritasuna ziurtatzeko, 
ahal den neurrian.
 • Behin-behineko ekipamenduak, geroko 
erabilerekin bateragarriak izango direnak, insta-
latzea Herrera Iparraldean.

2.EUSKAL Y

Abiadura Handiko Trena proiektu estrategiko bat da Gi-
puzkoarentzat elementu garrantzitsua delako, loturak 
hobetzeko aukera eskaintzen baitu hala Euskadi mailan 
nola Estatuarekin eta frantses aldearekin, hots, Europare-
kin, Europar Batasunak lehentasunezko europar ardatza 
deklaratu duelarik.

Hori gauzatu den bitartean Gipuzkoako obren egoeraren 
jarraipena egin da eta 2009ko azaroan bi eguneko topake-
ta bat antolatu zen Abiadura Handiak Lurralde eta hirien 
bizitzan izango duen eragina aztertzearren. Helburua: 
Euskal Y gainerako garraio azpiegiturekin nola optimizatu 
aztertzea.

MITeko irakasleek, Iñaki Barron-ek (UIC) eta beste zenbait 
europar zein iparramerikar adituk onduriko txostenak bildu 
zituen topaketa honek. 

Abiadura Handiko Trenaren jarraipena eta Gipuzkoa Au-

rreraren sostengua erakustearren, II Taldeak bilera bat 
egin zuen Iñaki Arriola sailburuarekin eta haren taldeare-
kin 2010eko urtarrilean, eta ondoren Ernesto Gasco sail-
buruordearekin bildu zen, 2010eko uztailean, era berean 
azpiegituraren jarraipena egiteko asmoz, beraren bilakae-
ra egoera kontrastatu zelarik ezarritako egutegia betetzeari 
dagokionez.

3.HONDARRIBIA-DONOSTIA AIREPORTUA

Hondarribiko aireportua funtsezko azpiegitura da Lurral-
dearentzat, inguruko aireportuen sarearen atal bat da bere 
baldintza eta mugekin eta beste garraio mota batzuen osa-
garria da.

Testuinguru honetan, herritar, enpresagizon eta profesio-
nalen eskaerari erantzuten dion jarduera mantentzearen 
alde egiten da, bertan lan egingo duten beste konpainia 
batzuk lortzeko ahaleginak eginez, modu horretara es-
kaintza lehiakorragoa eta eskaerari egokituagoa lortuko 
bailitzateke, gaurko monopolio eta konkurrentziarik gabeko 
egoerari erantzutearekin eta aldatzearekin batera. 

Bilerak egin dira azpiegitura horretan eskumena duten 
erakundeekin eta pista luzatzeko eta haren salbuespe-
nezko izaera mantentzeko hitzarmena lortzeko asmoz. 
Segurtasun zerrendak sortu beharrez, pista 200 metro 
luzatzea erabaki du Sustapen Ministerioak; era horretara, 
1.650 metro dituen lurreratzeko pista operatiboa gelditzen 
da. AENArekin zenbait aldiz harremanetan jarri ondoren, 
ez da horri buruzko erantzunik jaso, eta horrenbestez, 
Plan Zuzentzailearen zirriborro-txostenaren zain geratu 
gara, horrek pista handitzearekin zerikusia duten alderdiak 
bilduko baititu, bereziki ingurumenaren gaineko eraginari 
dagozkion alderdiak.

Paraleloan hainbat negoziazio bilerak egin dira Estatuko 
eta are kanpoko aire konpainia batzuekin Hondarribitik 
jarduteko posibilitatea ikustearren, nahiz inorekin bat ez 
etorri, horiek guztiek planteaturiko exijentzia ekonomikoak 
direla eta. Bidaia antolatzaileen alternatibak aztertzen ari 
dira, baita alternatiba liratekeen proiektu berriak lantzen 
ere.
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Era berean, gestioak egin dira Loiu eta Miarritzeko airepor-
tuekin gauzatu litekeen lankidetzari buruz.

4.GIPUZKOAKO IBILGAILUEN KUDEAKETA

Gorago aipatu dugun 2009ko ekainean II. Lantaldeak egin-
dako hausnarketa-jardunaldietan antzemandako premia 
baten ondorioz sortu zen proiektu hau. Gipuzkoako Biribil-
gunearen eraikuntza ia burutu den unean, haren kudeake-
ta hobetzen hasi beharra dago.

Gipuzkoa Aurrerak eta EAEko Elektronika, Informatika eta 
Telekomunikazioetako (GAIA-TEIC clusterra) eta Mugikor-
tasun eta Logistikako clusterrak (MLC ITS) proiektu bat 
hasia dute, Gipuzkoako ibilgailuen fluxua monitorizat-
zeko eta kudeatzeko sistema berritzaile bat abian jart-
zeko. Proiektu horren helburua da azpiegituren kudeaketa 
eta ibilgailuen eta pertsonen mugikortasunaren eraginkor-
tasuna optimizatzea, bizi-kalitatea hobetzea eta garapen 
iraunkorra bermatzea. Proiektua mundu osoko erreferen-
tzia unitate bihurtzeko asmoa dago, ibilgailuen fluxuak ku-
deatzeko IKTetan oinarritutako ereduen esparruan. 

Sistema horren bidez, besteak beste, honakoak lortuko 
dira:

  • Errepideen egoera arintzea errepide-
sare osoari etekina ateraz, eta dentsitate han-
dieneko guneak kontrolatzea, istripuak eragozte 
aldera.
  • Joan-etorrien iraupena eta horiek gida-
riari eragiten dioten kostu ekonomikoa murriztea.
  • Ibilgailuen erabileraren etekinak areagot-
zea eta ingurumenaren gaineko eraginak murriz-
tea.

Sistemak ahalbidetuko du bidean diren erabiltzaileei eta 
bide publikoen egoeraren berri izatea komeni zaien gai-
nerako taldeei ere informazioa helaraztea (profesionalak, 
Gipuzkoako Foru Aldundia, norbanakoak eta abar…).

I. MODULUA: kudeatzaileentzako zerbitzua

1) Kudeaketarako informazio-sistema
2) Denbora errealeko informazio-sistema 

Donostiako 
aireportua, 
Hondarribian.
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II. MODULUA: erabiltzaileentzako zerbitzua, 
denbora errealean 

  1) Erabiltzaileentzako informazio-webgu-
nea: saturazio mailari eta gorabeherei buruzko 
informazioa (kolapsoak, lanak, istripuak, eta 
abar), kartografikoa nahiz idatzizkoa. Aukerako 
beste ibilbideak. PC eta sakelakorako forma-
tuan. SMS: gorabeheren oharrak jasotzeko har-
pidetzak.
  2) Informazio orokorreko panelak: bide pu-
blikoetako trafiko-paneletara informazioa bidal-
tzea (bidaia-iraupena, gorabeherak, bestelako 
ibilbideak, eta abar). 

III. MODULUA: informazio-banatzaileentzako 
informazio-hornitzailea

  1) Google Maps
  2) GPS sistemak
  3) Irratietako trafiko zerbitzuentzako eta 
tokian tokiko komunikabideentzako informazioa. 

IV. MODULUA: zerbitzu-banatzaileentzako infor-
mazio-hornitzailea

  1) Kudeaketarako informazio-sistemak: 
erabakiak hartzen laguntzeko adierazle multzoa, 
eta zerbitzuen plangintza egiteko simulazio-la-
nabesak (sare eta azpiegiturak eta lanak). 
  2) Denbora errealeko informazio-sistema: 
berehalako jarduketak egitea eskatzen duten 
gertaerak. Esku-hartzeko sistemekin bat egiteko 
aukera (112, polizia, eta abar). 

Gipuzkoan ibilgailuen 
kudeaketari buruzko 
proiektuaren aurkezpena

Tomas Iriondo, Gaiako 
lehendakaria, TEIC 
klusterra
Markel Olano, Gipuzkoako 
diputatu nagusia
Eneko Goia, Bide 
Azpiegituretako foru 
diputatua
William Gisbert, 
Gipuzkoako Bazkundeko 
koordinatzailea
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V. MODULUA: kolektibo jakin batzuentzako zer-
bitzua 

  1) Taxi-zerbitzuak 
  2) Garraio-flotak eta garraio publikoen zer-
bitzuak eta abar.

Lanaren lehen fasean (2010eko uztailean burutzekoa 
da) garatzen ari dira proiektu pilotua abian jartzeko beha-
rrezkoa den teknologia. Bigarren fasean (2010eko uztai-
letik abendura), sistemaren egiaztapena eta balioztapena 
egingo da. Hirugarren fasean (2011ko urtarrila) proiektua 
plazaratu egingo da erabiltzaile-sare baten bidez, eta bo-
rondatez parte hartu nahi duten gidari guztien parte-hart-
zea onartuko da. Proiektuaren garapenerako guztira 3,5 
milioi euroko inbertsioa dago aurreikusita, Gipuzkoa Au-
rrera, GAIA eta Zientzia eta Teknologiaren Ministerioaren 
artean finantzatuta.

5.INTA

Gipuzkoa Aurrerak proposatuta, Gipuzkoaren hautagaitza 
izan da INTAren (International Urban Development Asso-
ciation) Nazioarteko Biltzarra egiteko hautatutakoa, eta 
hala, 2010eko urriaren 24tik 28ra egin da Donostian. INTA 
elkarte independente bat da mundu osoko hirien garapena 
sendotzeaz arduratzen dena bere kideen esperientzia ezo-
hikoaz eta bitartekoez baliatuz (arlo publiko nahiz priba-
tuan erabakiak hartzen dituzten 2.000tik gora profesional 
eta arduradun). Gobernuz kanpoko erakundea, Nazio Ba-
tuek eta Europar Kontseiluak aintzat hartua, 1974. urtean 
sortu zen INTA, hirigintzaren arloko, publiko nahiz priba-
tuko kualifikazio handiko profesionalak nazioarteko sare 
batean biltzeko. 60 herrialde eta gehiagoko kideak ditu.

Goian esan bezala, INTA Nazioarteko Kongresua baliatu 
zen Masterplanaren entrega partziala egiteko eta horren 
ildo nagusiak bertaratuei azaltzeko.

Munduko bazter guztietatik etorritako 300 pertsona baina 
gehiago bildu ziren bertan, garapen adimentsurako az-
piegitura eta hiri-zerbitzuak gaiari buruz eztabaidatzeko. 
Biltzarrean izan ziren tailerretan honako gaien ingurukoak 
landatu zituzten:

  • Hirien eraberrikuntza eta ur-fronteak.
  • Azpiegiturak eta garraio moduak.
  • Zerbitzuen tokian tokiko ekonomia: xehe-
tasuneko merkataritzaren joerak.
  • Jakintzaren gizartea: zientzia- eta enpre-
sa-parkeetarako pizgarriak.
  • Hirien eraberrikuntzako proiektu kon-
plexuen gobernantza.
  • Balio eta lurralde berriak, eraldakuntza 
ekonomikoaren ondoren.

Horrez gain, INTAk eta Hirien Garapenerako Mundu Kont-
seiluak (WUDC) Gipuzkoako egoitzaz baliatuko dira biltza-
rra egin aurreko egunetan beren administrazio kontseiluak 
biltzeko.

Jarraian, Budiarsa Sastrawinata INTAko Presidentearen 
konklusioak erreproduzitzen ditugu.
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INTA34 hiri-garapenaren munduko kongresua 

INTA 34 Kongresu bikaina izan zen. Biziki eskertzen diegu Gipuzkoa Aurrera-ri 
eta babesle ugariei eta hartu gintuzten agintariei, gurekin elkartu ziren munduko 
40 herrialdetik gorako parte-hartzaileei, sustatzaileei eta beren historiak partekat-
zeko prest bertaraturiko txostengileei, Batzorde Zientifikoari eta kazetariei, ger-
taeraren antolaketa egokian lagundu eta, bideoan zein blogetan, albiste-txosten 
arrakastatsuak ondu dituztenei.

Hiri-eskualdea birpentsatzea ez da egiteko erraza. Hau bezalako gertaeretan bil-
du beharra dugu gure arrakastak eta zailtasunak partekatzeko, besteren lanetan 
inspirazioa aurkitzeko, gure hiri-lurraldeen ahalmena bete-betean agerrarazteko. 
Aritzen garen eta kudeatzen saiatzen garen espazio fisikoa dugu lurraldea. Bai-
na gero eta gehiago, mundu birtual batean bizi gara, mundu mailako konektibita-
tea eta irisgarritasuna ematen digun sakelako telefonoa, hirugarren esku gisako 
hori aldean dugula. Hirigintzako profesional gisa, kudeatu dezakegu interakzio 
hori? Gizabanakoaren jarduerek eta bizimoldeak nolako eragina izan dezakete 
betidanik plangintzaren ikuspegi kolektiboa izan den horretan?

Aldaketa hauek zaurgarritasun berri bat sortzen ari dira? Nola hobetu dezakegu 
hiri-aldeekin loturiko landa-aldeetako bizitza-kalitatea? Gure ikuspegia aldatuz 
joan da hirietatik hiri-eskualdeetara, metropoli-eremuetara eta konurbazioetara.
Orain, haratago joan eta ekosistema barne hartzen duten metropoli-eremuak au-
rreikusi behar ditugu, halakoetan hainbat mailatako lankidetza sustatuko da eta 
barne kohesioa eta kanpo konexioak bilatuko dira. Arazo bakoitzak bere maila 
eta eskala du.

Era berean, gure lehentasunak aztertu behar ditugu berriro. Pertsonak eta bizitza 
kalitate hobea gure ahaleginaren muina dira beti, teknologia helburu horretarako 
bitarteko dugula. Gizarte-kohesioa bilatzen dugu eta identitatea errespetatzen 
dugu. Joritasun ekonomikoa, ingurumena babestea eta gizarte ongizatea bide-
ratzea, horra gure helburua.

Azkenik, esker oneko hitz bat Kongresu hau hartu duen Donostia hiriari. Berebi-
ziko hiria hiri-kongresu baterako!

INTAko Presidentea,
Budiarsa Sastrawinata

 

Budiarsa 
Sastrawinata, 
INTA Hiri 
Garapenerako 
Nazioarteko 
Elkarteko 
lehendakaria
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3
Helburuak: Lurraldearen ekonomiaren eta enpresen garapenari 

dagozkion premien diagnostikoa egitea, eta Gipuzkoarako ekonomia 
eta enpresa mailako proiektu berrien gaineko hausnarketa eta 

bilaketari ekitea modu bateratuan, jarraian adierazitakoaren arabera. 

Proiektu Estrategiko
berriak

(burua, MCC)
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Gipuzkoarentzako proiektu estrategiko berriak identifikatzea da talde 
honen helburua. Horiek lurraldeko sektore ekonomikoa suspertzeko 
bidea eman behar dute, ideia eta proiektu berriak dituztela, ondasun 
sortzailea eta nazioarteko esparruan erakargarria gerta dadin.
Kontua da Gipuzkoako LHan finantza litezkeen proiektu berriak iden-
tifikatzea, hala erakunde eragileekin nola pribatuekin koordinazioan. 
Hori dela eta, litezkeen hartzaileen (hautaturiko proiektuen) ezauga-
rrien sailkapena eta indartu edo sustatzeko lehentasunezko elemen-
tuak proposatuko dira. Horren ildotik, esploratu beharreko bost lehen-
tasunezko eremu identifikatu dira.

Helburua
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ANALISI ESPARRUAK

1. ETXEBIZITZA DOMOTIZATUEN LABORATE-
GIA (LIVING LAB) 

Etxebizitza duinaren kontzeptuan aintzat hartu beharre-
koak dira gizartearen premia eta eskaera berriak, baita 
teknologiaren aurrerabideak zabaltzen dituen aukerak ere 
etxeak berehalako etorkizun batean mailarik handiene-
ko erosotasun eta segurtasun ezaugarriez hornitzeko, 
prestazioen automatizazioaren bidez. Gainera, bizi-iraupe-
na haziz joateak ere beharrezkoa egiten du etxebizitzek 
segurtasun baldintzak izatea, etxe berriek eskura jartzen 
dituzten baliabideen erabilera erraztuz eta adinekoek be-
harrezkoa duten erosotasuna eskainiz. Horrekin batera, 
iraunkortasuna eta ingurumenaren zaintza ere etxebizitza 
berrien diseinuan bete beharreko eskakizunak dira.  

Gipuzkoako enpresa-egituraketan etxeko aparatuen, altza-
ri-ekipamenduen eta etxerako bestelako produktu batzuen 
ekoizpenak garrantzi berezia du. Sektore horretan biltzen 
dira izen handiko marka komertzialak, nazioartean ere 
presentzia nabarmena dutenak. Aldi berean, egun etxebi-
zitzen eraikuntzako sektorea jasaten ari den krisi-egoera 
eragin handia izaten ari da, eta lehiakide globala gero eta 
merkatu-kuota handiagoaz jabetzen ari da. Horrek guztiak 
eragiten du enpresak eraldatzeko prozesua azkartzeko 
premia.  

Etorkizuneko aldaketa eta erronka esanguratsuek topo egi-
ten duten eremua bihurtzen ari da etxea. Pertsonak etxean 
gero eta jarduera gehiago egiteko joera hartuz joango dira. 
Lan deszentralizatua, teknologiak egiten dituen ekarpenak, 
batez besteko adinaren luzapenak eta abarrek eragingo 
dute etxea babes elementu izateaz gain, lanerako, osa-
sunerako, kultur garapenerako edota zerbitzuen kudeake-
tarako gune ere bihur dadila.

Living Lab irtenbide berrien sorrera prozesuan laguntzeko 
lanabesa da, jokaleku errealak berreraikiz, eta erabiltzai-
leek produktu berrien diseinuan eta kontzepzioan parte-
hartzaile bihurtuko ditu. Hala, etxera bideratutako eta Lu-
rralde Historikoan kokatutako enpresen sustapenerako eta 

eraldaketarako euskarri estrategikoa izango da Living Lab.

Une honetan enpresa proiektuan parte hartu behar duten 
enpresen taldea eratzen ari da. 2010eko aurrekonturako 
negoziazioan abian jartzeko 4 milioi € lortu ziren MICINe-
tik. Etxearen Living Lab izenekoa, GARAIA Berrikuntza 
Gunean eraikina izango duena, ACEDEko enpresek lide-
raturiko proiektua da.

2. SISTEMA BIOSANITARIOA EGITURATZEA

Gipuzkoan ugari dira oinarrizko ikerketako zentroak, tekno-
logiaren, osasunaren eta prestakuntzaren arloko zentroak, 
ikerketara eta teknologia biosanitarioaren aplikazioetara 
bideratuak. Errealitate hori gauzatzeko ezinbestekoak 
izan dira erakunde publikoek egin izan dituzten inbertsio 
oparoak, Gipuzkoako Foru Aldundiarenak barne. Hala ere, 
inbertsio horien itzulera-adierazlea, gizarte-ongizatearen 
aldetik neurtuta, ez dago epe ertainera bermatua, ez da-
goelako proiektu guztiak egituratzeko eta egin beharre-
ko jarduketen arteko lehentasunak finkatzeko eredu bat. 
Horiek horrela, premia bizikotzat jotzen da halako eredu 
bat zehaztea eta egituratzea, eta horrez gain, Gipuzkoako 
Lurraldeak lidergoaren rola bere gain hartu nahi duen ere-
muetan dagozkion lehentasunak finkatzea. 

Helburu nagusia mediku-tratamendua hobetzea da, 
teknologia eta produkturik berrienak erabiliz, eta Lu-
rraldearen lehiakortasuna hobetuko duten enpresa be-
rrien sorreran laguntzea. 

Gipuzkoa Aurreraren asmoa da espezializatzea garrantzit-
sutzat jotzen duen eremu horien aldeko hautua egitea eta 
nazioarte mailan lehiatzea. Ezinezkoa dugu diziplina bio-
sanitario guztiak sakonetik lantzea, baina badugu aukera 
atal batzuetan erreferentziazko bihurtzeko.

  • Diagnostikoa (irudi bidezko diagnostikoa, 
Sensorica)
  • Medical Devices (medikuntza-irudia, la-
nabes kirurgikoak, ortopedia, automatizazioa/
robotika aplikatua)



34

  • Erregenerazio-medikuntza (erregenera-
zio-medikuntzan aplikagarriak diren materialak, 
mikro eta nano-ingeniaritzaren aplikazioak) 
  • Osasun arloko IKTak (tele-medikuntza, 
eOsasuna, etxeetan autonomia)
  • Farmakoak eta terapeutikoak (dosifika-
zioa-drug delivery) 

3. OSASUN ARLOKO IKT-AK

IKTen garapenak, paziente bakoitzari buruz eskuragarri 
den informazioaren digitalizazioan, datu epidemiologikoen 
tratamendu estatistikoan edota osasun-sareko baliabideen 
antolamenduan bertan aurrerapen ukaezinak izan dira. 
Hala ere, oraindik aztertzeke daude aukera espezifikoak 
eta esperimentatzeke garapen teknologikoak, esaterako, 
prebentzio-tratamenduak, are prediktiboak ere, erabakiak 
hartzeko lagungarri gerta daitezen. Jakintzaren beste es-
parru batzuetan metatutako esperientzia eremu horretan 
proiektatu beharra dago, ikerketa aplikatukoa edota in-
dustria-ingeniaritzakoa, eta garapen teknologiko berrietan 
arakatu osasunaren eremuak berak agertzen dituen pre-
mietan eta aukeretan arreta jarrita.

Finean, osasun arloko eskaintza hiru aldetan nabarmen 
hobetzea da asmoa. 

a. Lehenik eta behin, mediku-zaintzaren eta pazientea-
rekiko harremanaren kalitateari dagokionez, erabakiak 
hartzeko eta pazientearekin berarekin azkar konektatu 
ahal izateko informazio zehatza modu eraginkorrean bildu 
eta erabiltzeko erraztasunak emango dituzten garapen te-
knologikoaz hornituta egon dadin sistema. 
b.Bigarrenik, paziente bakoitzaren eta haren gaitzaren 
jarraipenerako segurtasunari dagokionez, diagnos-
tikoan, preskripzioan eta egoera bakoitzak lekarkeen arris-
kuen identifikazioan akatsei aurrea hartu ahal izateko. 
c. Azkenik, kostuen gaineko kontrola lortu nahi du proie-
ktuak, beharrezkoa den informazioa denbora errealean 
erabiltzeko aukera gauzatuz, berehalako erabaki-hartzea 
erraztea aldera, eta zeinahi krisiri aurre egin ahal izateko 
moduan.

Balizko lau enpresa-proiektu daude ikusmiran eta horie-
tako bi abiarazteko modukoak dira:

  • Urrutitik ikuskatzeko sistema eta tele-me-
dikuntza. Horretan parte hartzeko interesa duten 
enpresak identifikatu dira eta apirilaren 28an hori 
abiarazteko bilkura egin zuten. Enpresa-kontsor-
tzioa eratzen ari dira, eta egin beharreko nego-
zioa definituz.
  • Zentro sozio-sanitarioetan emandako 
arretaren informazio-sistema. 

Beste biak gehiago heldu eta zehaztu beharre-
koak dira:

  • Medikuntza-irudia prozesatzeko aplika-
zio espezializatuak 
  • Diagnostiko eta preskripzio mailako era-
bakiak hartzen laguntzeko tresna informatikoak 
(CDSS)

4. GIPUZKOAKO GARRAIOAREN HOBEKUN- 
TZA 

DONOSTIALDEKO METROA

Gipuzkoako biztanleriaren %60 Donostialdean bizi da, eta 
ezinbestekoa da egungo premien eta datozen hamarka-
detako eskaeraren araberako mugikortasunaz hornitzea. 
Gipuzkoa Aurreraren iritziz, mugikortasun-sistema horrek, 
gizakiontzat inguru abegitsua eta ekonomikoki lehiako-
rra ziurtatuko duenak, trenbide-sarean oinarritua behar 
du izan. Garraio-sistema moldeanizdun batean txertatua 
ikusi behar da trena, eta sistema hori, aldi berean, Lurral-
dearen egituratze egoki batean txertatua eta biztanleria-
eremuen banaketa eta antolamendu are arrazionalago 
bati erantzunez, joan-etorriak egiteko beharra ahalik eta 
gehien murrizteko. Gipuzkoa Aurrerak gure aldirietako 
trenbide-azpiegituren onena berreskuratu nahi du, egungo 
Topo delakoaren sarea, bikoiztua eta Hondarribiraino lu-
zatua eta Donostian zabaldua. Egungo Topoaren sarearen 
bikoizketak, Hondarribiarekin lotzeak eta Donostia hiri ba-
rruan txertatzeak aukera ematen dute garraio-sistema hori 
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“Donostialdeko Metro” bihurtzeko eta inguru horretako hiri-
gintzaren ezaugarriak nabarmen hobetzeko.

BRT DEBAGOIENA-DEBABARRENA

Debagoieneko eta Debabarreneko inguruetako egungo 
garraio publikoaren egoeraren gaineko azterlan xehatua. 
Gaur egun bada Debagoienean tranbia ezartzeko proiek-
tua, ezartzeko zaila izan badaiteke ere, bai trazatua mol-
datzeko zailtasunak direla-eta, bai kostu ekonomiko han-
dia duela-eta. Horrenbestez, interesgarria da Debagoie-
nean eta Debabarrenean BRT ezartzeko aukera aztertzea, 
bi eskualdeen arteko garraio publikoaren eraginkortasuna 
hobetzeko, eta aldi berean, Eusko Trenbideak sareko 
trenbide-sarearekin lotura izatea bideratzeko.

HELBURUAK

 • Debaren kasuan BRT sistemari eragiten 
dioten elementuak analizatzea: Diagnostikoa
 • BRT sistema ezartzerakoan kontuan har-
turiko egoerak
 • Eskari potentziala ebaluatzea
 • Sistemaren alternatiba optimoa hautatzea
 • Horren ekonomia eta ustiapen-bideraga-
rritasuna ebaluatzea 
 • Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzea 
 • Herritarren parte hartzea bultzatzea 
proiektuaren definizioan 

Puntuetako bakoitza luzaz tratatzen da dokumentuan. Be-
hin BRT sistemaren elementu nagusiak, azpiegituraren 
gainean eragiteko aukera posibleak, egungo garraio pu-
blikoaren sistema eta proposaturiko irtenbideak ingurume-
naren gainean duen eragina analizaturik eta, era berean, 
ekonomia-alderdia eta finantzazio-eredua azterturik, lort-
zen dugun ibilbide proposamenak ondoko ezaugarriak ditu:

 • Jarduera gutxi azpiegituraren gainean, 
zeren intrusio gutxieneko jarduerak egokiena 
ematen baitu: hiri inguruneko 5 km  gutxi gora-
behera, hiriarteko 12 km eta inpaktu handieneko 
elkarguneak lehenestea, hau da, guztiaren %21.

 • Bi linea nagusi, bina aldaerakoa bakoit-
za, 8 eta 20 minutu bitarteko maiztasunez.
 • Aintzat harturiko eskaria gutxi samar goi-
titzea.
 • Eusko Jaurlaritzak bere garaian proie-
ktatu zuen tranbiaren aldeko iritzia azaldu du 
beti Jarraipen Batzordeak, zeina udalen, admi-
nistrazioaren eta herritarren askotariko ordezka-
riek osatua den. Nolanahi ere, lortu daitekeen 
mugikortasun-datuen zenbatespenaren arabera, 
arreta handiagoz analizatu beharko litzateke bi 
inbertsioen gizarte-errentagarritasuna.
 • Garraio sistema hau onartuz gero, Deba-
barreneko premiei egokituagoa ematen du De-
bagoienekoei baino.

5. SARE ELEKTRIKO ADIMENDUNA 

Energia elektrikoa gizartearentzako oinarrizko zerbitzua 
da. Indarra sortzeko ahalmena, eta hori garraiatzeko eta 
banatzeko sareak behar bestekoak izan ezean edota ko-
ordinazio-mekanismoek eraginkortasunik ez badute, hor-
niduran etenak gerta litezke, tentsioak behera egitea, eta 
horrek kostu ekonomiko eta sozial handiak ekarri. Gure 
energiaren sektorea jada urritzen ari diren eta guk geuk 
ekoizten ez ditugun lehengaien mendeko da hein handi ba-
tean. Horrek, eta horrekin batera, klima-aldaketaren gaine-
ko ardurak eta azpiegiturak handitzeak dakartzan zailtasun 
soziologiko eta ekonomikoak, beharrezkoa egiten du argin-
dar sarearen kontzeptu berri batera jotzea. Beharrezkoa 
da energia elektrikoaren sektorean iraultza abiaraztea, be-
rau eraginkortasun handiagoz erabili ahal izateko moduan.

Proiektuaren helburu nagusia honakoa da: “mikro-sare es-
perimental bat zabaltzea, erakusle gisa, balio dezan pro-
duktu, ekipo, sistema eta operazio-prozedura berriak garat-
zeko eta proiektuan parte hartzen duten enpresak manten-
tzeko plataformatzat”. Horrek ahalbidetuko ditu honakoak:

  • Gipuzkoako enpresek garatu eta balioz-
tatu ahal izatea etorkizuneko argindar-banake-
tako sareen ahalmena hobetzera bideratutako 
ekipoak, 24 hilabetetik beherako garapen-epean.
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  • Gipuzkoa kokatzea gaur egun sare adi-
mendunaren arloko esperientziak garatu eta za-
baltzen dituzten erkidego mailako, Espainiako, 
Europako eta nazioarte osoko sareen artean.

Helburu nagusi hori zenbait helburu zehatzetan xehatzen 
da:

  • Transformadore adimendunak. Halako 
dispositiboek ahalbidetuko dute mikro-sarearen 
eta energia elektrikoaren banaketako sistema 
nagusiaren arteko lotura, eta dakarren balio ge-
higarria da barne-monitorizazio ahalmena, man-
tenimendu prediktibo egokia egite aldera.
  • Konektore adimendunak. Dispositibo 
horiek ahalbidetuko dute sarea babestea ezus-
tekoren bat gertatuz gero, bai gehiegizko ten- 
tsiogatik, bai gehiegizko intentsitateagatik, eta 
dakarren balio gehigarria da barne-monitoriza-
zio ahalmena, mantenimendu prediktibo egokia 
egite aldera. Sarean zernahi gorabehera izanda 
ere, modu autonomoan ibiltzeko gai dira. 
  • Mikro-sareko azpi-sistemetan (konekto-
reak, potentziaren transformadoreak, biltegiratze 
eta generazio-sistemak) komunikazio-protoko-
loak gaineratuko dira, sistemaren fidagarritasun 
globala areagotzeko, funtzionamendua siste-
maren eskaera errealaren arabera moldatzea 
ahalbidetzeko eta abar.
  • Potentzia-sistema elektronikoak garat-
zea, sendoak, fidagarriak eta elkarren artean 
lotuak, sistemaren energia-eraginkortasuna, 
fidagarritasuna eta azken buruko erabiltzaileari 
bidalitako uhinaren kalitatea handitzeko.
  • Argindarra sortzeko energia berriztaga-
rrietan oinarritutako iturriak ezartzea. Banatu-
tako sorgailu horiek kudeatzeko egokienak diren 
energiaren biltegiratze-sistemak ezartzea.

AZTERTUTAKO ETA DISEINATUTAKO 
PROIEKTUA

1. ZUNTZ OPTIKOA

2000. urtea: landa inguruaren eta hirien arteko “haustura 
digitalaren” eraginak indargabetzeko helburuz estrategia 
bat diseinatu zen, Eusko Jaurlaritzak helarazitako mezuari 
erantzunez, hain zuzen ere, Interneterako konektagarrita-
suna herritarren %100era iritsi behar zela zioena. Helburu 
hori gogoan, Wimax teknologia ezarri zen (uhin bidezkoa, 
bateko zein besteko antenez baliatuz).

  • Wimax teknologiaren bidez udalerri txi-
kietara eta auzo nahiz baserri barreiatuetara 
iristeko modua egon da, baina teknologia horrek 
abiadura muga du, segundoko 2-3 Mb-koa. 
  • Etorkizunean, aplikazio guztietarako 
beharrezkoa izango da abiadura handia, eta 
abiadura handia edo banda zabala aipatzean, 
segundoko 100 Mb-z ari gara.
  • Etorkizunekoa hori izanik, udalerri txi-
kiak, landa ingurua berriz ere mehatxupean dau-
de, beste haustura digital bat sortzeko aukera 
dela-eta. Egiaztatuta dago Wimax teknologia, 
satelite bidezkoa edo bestelako teknologia bat-
zuk egon arren, 100 Mb-ko abiadura lortzeko 
aukera erreal bakarra ZUNTZ OPTIKOA dela.

2008ko azaroan Gipuzkoako Batzar Nagusiek azterlan 
bat egiteko eskatu zuten (2009ko abuztuan burutua), “Gi-
puzkoako herritarrei eskaintzen zaizkien telekomunikazio-
sareen kalitatearen berri izateko, udalerrien eta eremuen 
arabera, baita hutsuneak zein diren jakiteko ere”. Hori guz-
tia aintzat hartuta, azterlan bat egiten ari dira, esku-hartze 
eremua mugatzeko eta Sare Neutro bat sortzeko aukera 
azaltzeko. Honakoa proposatzen da azterlan xehatu bat, 
beharrezkoak diren azpiegitura fisikoen kostuari buruz (en-
borreko azpiegitura eta udalerrietarako sarbidea, udale-
rrietako banaketari dagokion zenbatespenarekin) eta ope-
radore neutro bat eratzeko eman beharreko lege-urratsei 
buruzko kontsulta.

Ondoren azaltzen dira “Gipuzkoako landa eremuko uda-
lerrietan zuntz optikoko sare neutroa hedatzeko beha-
rrezkoak diren azpiegituren proiektua” azterlanaren ondo-
rio nagusiak.
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Hona proiektuaren helburu diren 39 udalerri txikiak: Abal-
tzisketa, Aduna, Aia, Aizarnazabal, Albiztur, Alkiza, Altzaga, 
Altzo, Amezketa, Arama, Asteasu, Ataun, Baliarrain, Bei-
zama, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Elduain, 
Errezil, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Gaztelu, Hernialde, 
Idiazabal, Ikaztegieta, Itsasondo, Larraul, Leaburu-Txa-
rama, Leintz-Gatzaga, Lizartza, Mutiloa, Olaberria, Oren-
dain, Orexa, Zaldibia, Zegama, Zerain.

Zuntz optikoa aukeraturiko 39 udalerrietako herrigune 
bakoitzera heda litekeen hautabide desberdinak definitu 
eta zehazten ditu azterlan honek, ekarriko lukeen kostua-
rekin batera. Hedatzearen diseinua egiteko eta aurrekon-
tua kalkulatzeko, “sare nagusia” eta “udalerrietarako ada-
rrak” bereizten dira azterlanean. Era berean, gaur egun 
aurreikusiko aukera-lan guztiak identifikatu dira eta horiek 
kontuan hartu dira aurrekontuaren kalkuluan. Errepideetan 
balia daitezkeen eraikuntza irtenbide desberdinez gainera, 
planteateatzen diren hautabideetan, kontuan hartu dira sa-
neamendu eta hornikuntza hodiei erantsitako kanalizazioe-
tan erabilgarri daudenak. Planteatzen diren bi hautabideen 
balioespena:

  • Errepidetik bakarrik: 7.200.000 €
  • Errepidetik eta trihodiak: 5.700.000 €

GAUZATUTAKO PROIEKTUAK

Gipuzkoa Aurrerak egindako analisi eta azterlanen ondo-
rioz, goian azalduriko gogoetei zuzenki loturiko proiektu 
sail bat bultzatu da.

1. BIODONOSTIA

Gipuzkoa Aurrerak lehentasunezkotzat identifikaturiko se-
ktoreen artean Biozientziena ageri da. BIODONOSTIA, 
Euskadiko Osasun arloko lehen Ikerketa Institutua da. 
Minbiziari buruzko ikerketa ildoa indartzea da BIODONOS-
TIAren lehentasunezko helburuetako bat. Ikerketa ildoak 
patologia zehatzetara zuzendurik izango dira, biztanle-
riarengan identifikaturiko tumorren eraginaren arabera: 
biriketakoa, bularrekoa, kolon-ondestekoa, NSZkoa eta 
intereseko beste tumor batzuk, hala nola odolekoak. Onko-

logiaren arloan BIODONOSTIArekiko lankidetza funtsezko 
ezaugarri  hauek izango ditu oinarri:

1) Minbiziaren Epigenetika eta Biologia Moleku-
larra:

  • Tumorren ugaltze, desberdintze eta au-
rrera egiteko prozesuak gobernatzen dituzten 
mekanismo molekularrak aztertzea (espresio 
genikoaren profilak, zelulak seinalizatzeko bi-
deak eta horien erregulazioa, tumor eredu es-
perimentalak [animalia transgenikoak], espresio 
genikoaren inibizioan eragina duten ARN tek-
nikak…).
  • Zelula Amak eta Minbizia (Zelula Amak 
sortzea, mantentzea eta desberdintzea erregu-
latzen dituzten mekanismo molekularrak aztert-
zea, bereziki tumor prozesuetan parte hartzen 
dutenak).
  • Eraldatze zelularreko prozesuetan in-
plikaturiko erregulazio transkripzionalen azterke-
ta epigenetikoak (metilazioa, histonen aldaketa, 
egonkortasun kromosomikoa…).

2) Diagnostiko molekularra eta zelularra

  • Tumorren diagnostiko markatzaileak 
identifikatzea eta ezaugarritzea (markatzaile 
molekular eta zelularren ebaluazioaren trasla-
zio azterketak minbizirako tresna diagnostikoak 
gauzatzeko, klinikan erabiltzeko egokiak izango 
direnak).
  • Tumorren diagnostiko kliniko-patolo-
gikoa.

2. CIDETEC

CIDETEC Ikerketa Zentroa, elektrokimikarekin zerikusia 
duen erreferentziazko zentro teknologikoa da, energien 
sektorean esperientzia zabala duena. Historikoki, CIDETE-
Ceko I+G Departamentuko jarduerak baterien –alkalinoak 
zein litiozkoak– eta erregai-pilen arloan zentratu dira, eta 
era berean esperientzia nabarmena metatu dute superkon-
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dentsadoreetan. Hortaz, lankidetza honen esparruan on-
dokoa sustatuko da:

  • Aplikazio finkoetarako bateria teknolo-
giak garatzea, ibilgailu elektrikoetan eta, oro 
har, energia bateria bidez metatzea alternatiba 
aplikagarria eta lehiakorra izango den edozein 
aplikaziotan.
  • Litioaren erabilera eta elektrodoak eta 
bateria-prototipoak egitea.
  • Bateriak egiteko erabilitako materialen 
sintesia eta horiek ezaugarritzea.
  Baterien testak egitea erabilera baldintza 
desbe • rdinetan.

3. MICRO GRID: GAIA-IK4-REN ESKUTIK

Mikro-sareek bultzada bat eman diezaiokete LHko aurre-
rabide teknologikoari, eta nazioarteko abangoardian koka 
dezakete hainbat arlotan. Hartarako, teknologia berriak 
behar dituzte, guk ezagutzen eta esperimentatu ditugun 
teknologiak: sare elektrikoak, potentziako elektronika, 
metatze sistemak, egergia berriztagarriko iturrietan oina-
rrituriko sorkuntza-sistemak, Kontrol-Sistemak, Materialen 
Teknologia, IKTak (Komunikazio protokoloen interfazeak), 

Sentsorizazio-Sistemak. GAIA eta IK4-rekiko lankidetzak 
ondokoa sustatuko du: 

Mikro GRID bat, Sare Adimenduneko plataforma, ondoko 
lan ardatzak dituena:

  • Transformadore Adimendunak. Gailu 
mota hauek mikro-sarearen eta energia ele-
ktrikoaren banaketa sistema orokorraren arteko 
interkonexioa ahalbidetuko dute, balio erantsi 
gisa barne motorizazio-ahalmena ekarriko du-
telarik, mantentze prediktibo egokia egitea hel-
buru.
  • Birkonektatzaile Adimendunak. Gailu 
hauek sarea edozein ustekaberen aurrean ba-
bestea ahalbidetuko dute, dela gaintentsioaga-
tik dela gainintentsitateagatik, balio erantsi gisa 
barne motorizazio-ahalmena ekarriko duelarik, 
mantentze prediktibo egokia egitea helburu. Era 
berean, sareko edozein gertaeraren aurrean era 
autonomoan jarduteko gai izango dira 
  • Potentziako sistema elektronikoak. 
Sendoak, fidagarriak eta beren artean interkone-
ktatuak, sistemaren eraginkortasun energetikoa, 
fidagarritasuna eta azken erabiltzaileari eman-
dako uhin-kalitatea areagotzea helburu. 
  • Energia berriztagarrietan oinarrituriko 
energia elektrikoaren sorkuntza-iturriak. 
Energia metatatzeko sistema optimoak abiaraz-
tea sorgailu banatu horien kudeaketan.
  • Era berean, komunikazio-protokoloetan 
lan egingo da sistemaren fidagarritasun globala 
areagotzeko, funtzionamendua sistemaren es-
kari errealari egokitzeko, etab.

4. TALENT HOUSE

Donostiako Udala bere barrutiaren barnean garatzen ari 
den sustapen ekonomikoaren politikak ondoko oinarriak 
ditu: produkzio-berrikuntza sustatzea, goraka ari diren se-
ktoreak garatzea eta clusterizazioa eta I+G+b-ri loturiko 
tokiko eragileekiko lankidetza sustatzea.

Energiaren mikro 
sare inteligentearen 

aurkezpena. 

Proiektuan 
parte hartzen 

duten eragileen 
ordezkariak: 

Gipuzkoa 
Aurrera, Zientzia 

eta Berrikuntza 
Ministerioa, 

Iberdrola, IK4 ituna, 
Gaia TEIC klusterra, 

JEMA, Cegasa 
Internacional, 

Cidetec, Electro 
TAZ, Ingesea, Oasa 

Transformadores, 
Tekniker eta CEIT.
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Horren ildotik, ikertzaileak eta haien familiak laguntzeko 
zerbitzu sail batez hornitzeko bidea emango duen Ikertzai-
leentzako Harrera-Plana gauzatzen ari da, barne hartuko 
duelarik aldi baterako ostatua Ikertzaile Egoitza-Adimena-
ren Etxean. Eraikuntza hau 2010 urterako egina izango da 
eta tipologia desberdinetako 80 apartamentu eta jakintza 
sozializatzeko espazio komunak izango ditu. Donostiako 
Udalarekiko lankidetzak azpiegitura honetarako beha-
rrezko altzariak eta ekipamendua erostea hartuko ditu:

  • Ikertzaileentzako Harrera-Planaren gara-
pena sustengatuz.
  • Ikertzaile Egoitza-Adimenaren Etxea 
abian jartzeko beharrezkoak diren altzariak eta 
hornikuntza erosten lagunduz.

5. ELGOIBAR: MUGIKORTASUN LABORATEGIA

Gipuzkoa Aurrerarentzat mugikortasuna eta sektore ener-
getikoa lehentasunezko sektoreak dira. Horren ildotik, in-
teresgarritzat jotzen da Gipuzkoan ohiko lekualdatzeetan 
ibilgailu pribatua hain itxuragabeki ez erabiltzea helburu 
duten neurri berriak sartzea. Horrek, azken erabiltzai-
leengan duen eragin zuzenaz gain, gipuzkoar guztiak 
sentiberatzeko balio du, baita trakzio elementu gisa ere 
klima aldaketaren aurkako borroka eta Gipuzkoa lurralde 

iraunkorra izatea faboratuko duten beste proiektu batzuk 
abiarazteari begira.

Jarduera multzo horren barnean, Elgoibarko Udalak proie-
ktu berritzaile bat aurkeztu du ibilgailu elektrikoak (automo-
bilak eta motoak) alokatzeko eta partekaturik erabiltzeko 
sistema bat garatu eta ezartzeari begira, ibilbide laburreko 
lekualdatzeetan eta garraio kolektiboaren osagarri gisa, 
ibilgailu hauek dituzten ingurumen eta ekonomia abantai-
lak erakustea helburu.

Talent House-
Talentu Etxea 

Rozanesen.
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4
Gizarte estrategia

(burua KUTXA)
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Gizarte arloko premien gaineko diagnostikoa finkatzea, sistemaren 
eredua eta iraunkortasuna.Helburuak
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ETORKIZUNEKO GIZARTE ZERBITZUEN EREDUARI 
BURUZKO GOGOETA ESTRATEGIKOA 

Gipuzkoako etorkizuneko Gizarte Zerbitzuen Ereduari 
buruzko gogoeta estrategiko bat gauzatzea izan zen tal-
dearen abiaburua. 2009 urtean bilera batzuk egin ondoren, 
helburu hori GFAren eskuetan gelditu zen osoki. 

2010 urtean, taldearen funtsezko helburua aldatu zen: 
Enpresaren Erantzukizun Sozialeko baliabideak, lurralde-
ko enpresa-ehunari dagokionez, eta dagoen gizarte-ehu-
narekin duten harremana definitzea. Gaiari heltzerakoan, 
abiaburuko premisa ez zen EESa ariketa teoriko gisa defi-
nitzea, baizik eta aplikazio praktiko egingarriak asmatzea.

Hasieran, enpresei beren antolaketan zuten EESaren 
gauzatze maila eta hori hobetzeko ahalmena ezagutzea 
ahalbidetuko liekeen diagnostiko orokorrerako tresna bat 
egitea pentsatu zen, Gipuzkoako ETE askok kontatze-
ko esperientzia interesgarriak dituztela sinetsirik, baina 
EESak direla jakin gabe ere. 

Antzeko esperientzia batzuk analizatu ondoren, batez ere 
Bizkaiko Aldundiarena, eta are haren beraren aholkuak 
kontuan harturik, EESaren zenbait arlo zehaztea erabaki 
zen, taldeak lehentasunezkotzat hartzen zituenak, enpre-
setara mezu aztertuagoa eta definituagoa iristearren. 

Orduan Gipuzkoa Erantzukizun Sozialeko Lurraldea kont-
zeptua diseinatu zuen taldeak. Erantzule, hori azaltzen du-
ten 3 habe handirekin: lurralde “sozial” bat, ekonomia “ber-
dea” duena eta “pertsonengan oinarritua” dagoena. Eta “la-
nabes kit” bat diseinatu zen, habe bakoitzean enpresaren 
eskura dagoena, enpresak zein erabili erabaki dezan. 

Habe sozialari dagokionez, helburua era honetara de-
finitu zen: enpresen laguntza lortzea interes handikotzat 
hartzen diren eta administrazio publikoek jadanik erantzu-
ten ez dieten premien finantzazioan. Hala, 2010ean aisia-
proiektu bat garatu da ahalmen urrikoentzat: 7 enpresak 
diruz lagundu dituzte Aspace, Atzegi eta Gautena.

Ekonomia berdearen habeari dagokionez, bi jarduera-

esparru identifikatu ziren: hondakinen ingurumen-kudeake-
ta eta eraginkortasun energetikoa. Lehenari dagokionez, 
IHOBErekin gestio batzuk egin ondoren, programa bat be-
ren kontu garatzea erabaki zuten; hori dela eta, kontu hau 
geldirik dago oraingoz. Eraginkortasun energetikoaz den 
bezainbatean, metal mekanikoaren sektoreko enpresetan 
diagnostikoak egiteko programa bat abiarazi da.

Azkenik, pertsonengan oinarrituriko ekonomiaren ha-
bean, Gipuzkoan alor honetako praktika interesgarriak 
detektatzera zuzendu da ahalegin nagusia, eta lanabes 
desberdinak identifikatu dira; 2010 urte osoan GFAk garatu 
ditu horiek eta laster enpresen esku jartzea espero dugu. 

Azalduriko guztiaren amaiera gisa eta 2011n zehar gauza-
tu daitekeenaren plangintzaz gainera, erabakitzeko dago 
talde honen lana baterako eran, multzoan, komunikatu 
daitekeen, goreneko mailan eta Gipuzkoa erantuzkizun 
sozialeko lurraldea babes kontzeptualaren azpian, edo 
abiarazitako ekimen bakoitzaz banako komunikazioa egin 
daitekeen.

Proiektuaren atal bakoitzari xehetasun handixeagoz heldu-
rik, ondokoa esan dezakegu:

Habe soziala: kanpoko erantzuzikun soziala 

Kanpoko EESaren oinarria den habe sozialari dagokionez, 
taldeak aisia-arloa ahalmen-urritasunaren sektorean lehe-
nestea erabaki zuen. Hala, Atzegi, Gautena eta Aspace 
erakunde sozialen proiektu batzuk lehenetsi ziren. Proie-
ktu horiei diruz laguntzeko posibilitatea jakinarazi zitzaien 
enpresei eta, era berean, urtero Foru Aldundiak argitarat-
zen duen Mezenasgoari buruzko Dekretuan sartu zen es-
parru hori, lehentasunezko sektore gisa.

Azkenik, zazpi enpresek parte hartu dute proiektu pilotu 
honetan, 2.000 eta 3.000 euro bitarteko ekarpenak eginez. 
Zalantzarik gabe, krisi ekonomikoaren testuingurua ez da 
aukerakoena laguntza mota hauetarako, baina abiapuntu 
egokia dela irizten diogu, ondoko aldietan, beste jardue-
ra esparru batzuk lehenetsiko direlarik, jarraitzekoa, hala 
badagokio.
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Habe Soziala: Gipuzkoa Solidarioa

Boluntarioak eta gizabanakoaren elkartasuna dira gizarte 
konprometitu eta  kohesionatu baten, etorkizuneko proiektuei 
ekiteko gai den gizarte baten oinarria. Horregatik, pertso-
nak, asoziazio-ehuna eta enpresa-ehuna elkartu eta harre-
manetan jarriko dituen zerbitzu baten zimenduak jartzen 
ari gara, jakin ahal izan dezaten bakoitzak eskaintzen due-
na eta behar duena, eta modu horretara lankidetza aktiboa 
sustatu dadin.

2010 izan da proiektua taxutu eta helburuak zehaztu di-
ren urtea. Gipuzkoan herritarren partaidetza eta, zehazki, 
boluntariotza eta elkartasun izaeradun  asoziazionismoa 
sustatzea da Gipuzkoa Solidarioaren eginkizuna.

Pertsona boluntarioen egitekoa eta dagozkien proiektu eta 
organizazioak lagundu, sustengatu eta indartzera zuzen-
durik dago Gipuzkoa Solidarioaren jarduera. Hala, pertso-
nen, organizazioen eta enpresen arteko lotura gisa koka-
tuko da, horiek harremanetan jartzea erraztuz eta horiek 
garaturiko proiektu solidarioak garatuz eta hobetuz.

Era berean, gizarte errealitateaz eta inplikazio pertsona-
laren garrantziaz kontzientzia hartzera bultzatuko ditu biz-
tanleak, oro har, partaidetza soziala gauzatzea piztu eta 
erraztuko duten bideak sortuz.

Proiektu honetan orientabide hauek zehazten dituzten    
helburu orokorrak ondokoak dira:

1. Helburua.- Boluntariotza eta asoziazionismoa 
bultzatzea gizarte esparru desberdienetan edo 
komunitatean pertsonen jarduera-eremuak sus-
tatzea, baita profil eta ezaugarri desberdinetako 
pertsonen boluntariotza ere.

2. Helburua.- Proiektuetan diharduten pertsona 
boluntarioak gizarte organizazioek eta enpresek 
lideraturiko ekimen solidarioekin harremanetan 
jartzea.

3. Helburua.- Boluntzariotzaren jarduera-esparrua 

sendotzea, baita boluntariotzaren erakundeak 
ere.

4. Helburua.- Gizarte-partaidetza bultzatzea 
Gipuzkoako udaletan eta eskualdeetan, tokiko 
eragileekin lankidetzan.

5. Helburua.- Esperientzia berri eta berritzaileak 
abian jartzea bultzatzea, bereziki enpresaren 
eta organizazio sozialen arteko lankidetzaren 
eta erakundearen erantzukizun sozialaren es-
parruan.

6. Helburua.- Asoziazionismoa eta boluntariotza 
sustatzea, herritarren partaidetza eta elkarta-
sunaren sustapenean inplikaturiko beste eragile 
batzuk gauzatzen ari diren lana babestuz, lanki-
detza eta sareko lana bultzatuz.

7. Helburua.- Agentzia barnetik itxuratzea eta 
egituratzea boluntarioen erronka eta premia 
berriei erantzun eraginkorragoa emateko (to-
kian tokiko presentzia handiagoa, beste eragile 
batzuekiko artikulazioa, partaidetza era berriei 
erantzutea, etab.)

8. Helburua.- GIPUZKOA SOLIDARIOAren jen-
darteko presentzia optimizatzea.

2011n proiektuaren lehenengo zatia, hau da, web orri berri 
bat, abian jartzekoa da da, aholkularitza zerbitzua abiaraz-
tearekin batera. 

Ekonomia Berdea Habea: Ingurumen Iraunkortasunari 
buruzko Proiektua  Erakundearen Erantzukizun Sozia-
laren esparruan 

1.- Sarrera

Gipuzkoa Aurrerak erakundearen erantzukizun soziala 
Gipuzkoako enpresaburuen artean bultzatzeko premia 
planteatu du. Hartarako, halakoen kontzientziazioa area-
gotzen lagunduko duten ekintzak gauzatuko dira: gizarte, 
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ekonomia eta ingurumen esparruan horiek garatzen duten 
jarduerak –garatzen den gizartearekiko– duen garrantziari 
buruzko kontzientziazioa, alegia. 

Erakundearen erantzukizun sozialaren arloan, enpresak 
ingurumenaren gainean duen eragina murriztea lehenta-
sunezko jarduera eremu gisa identifikatu du Gipuzkoa Au-
rrerak, eta bereziki energiaren kontsumoan duten eragina 
murrizten lagunduko duten ekintzak.

2.- Helburua

Epe labur eta ertainera, kontua da Gipuzkoako enpresei 
ingurumen inpaktua murrizteko diagnostiko-zerbitzu bat 
ematea, energia-kontsumoaren aurrezkian mamitua; ho-
rrek ekintza-plan baterako bidea emango du, dagozkion 
neurri zehatzez eta ekonomikoki kuantifikatuez hornitua, 
enpresak diagnostikoaren ondoriozko proposamenetatik 
hautatuko dituena. Plan hori gauzatzeak laguntza eta ja-
rraipen teknikoko aldi bat hartuko du, emaitzak balioesteko 
bidea emango duena.

Helburu nagusi honetatik, bigarren mailako helburu hauek 
ondorioztatzen dira:

  • Enpresa txikiek eta ertainek, aurrezkia 
eta eraginkortasun energetikoa areagotzera zu-
zenduriko estrategiak edota ekintzak har ditza-
ten bideraturiko ekintza-multzo bat.
  • ETEei lalguntzea azkenik hartu nahiko 
dituzten aurrezki eta eraginkortasun energetiko-
rako neurriak ezartzeko lehen urratsetan.
  • Etorkizuneko ekintza-planak hobetzea, 
jarduera pilotu honetan lorturiko emaitzetan oi-
narriturik.

Bestalde, enpresaburuen kolektiboak ingurumen-inpaktua 
murrizteaz adieraziko dituen lehentasunetan oinarriturik, 
ekimen honek garatu beharreko ekintzak zabaltzeko balio 
izatea nahi du Gipuzkoa Aurrerak. 

3.- Oinarrizko proiektua

Proiektu hau metal-mekanika sektoreko eta hurbileko jar-
dueratan diharduten 20 enpresatara zuzendurik dago.

Heldu beharreko ekintzak ondokoak dira:

  • Energia kontsumoa murrizteko diagnos-
tikoa egitea.
  • Jarduera-proposamenak idaztea.
  • Proposaturiko jarduerak hautatzen la-
guntzea.
  • Ekintzak ezartzeko aldian enpresa bisi-
tatzea (zalantzei irtenbidea aurkitzea eta ezar-
penean laguntza, telefono bidezko laguntza te-
knikoa eta aholkua ematea).
  • Energia-aurrezki eta eraginkortasunari 
buruzko mintegia (jarduera sektoreko enprese-
tarako berariaz diseinatua, derrigorrezko berta-
ratzea).
  • Esperientziak trukatzeko saioa enpresa 
parte-hartzaileen artean (derrigorrezko parte 
hartzea).
  • Adierazleak eta lanabesak ezartzea 
energia-kontsumoa kontrolatzeko. Emaitzak ba-
lioestea.
  • Azken txosten sektoriala.

www.gipuzkoasolidarioa.info.  Ekimen solidarioak eskaintzeko 
eta/edo eskatzeko web orria
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2011n zehar gauzatuko da eta, erakunde desberdinen fi-
nantzazioari esker, doakoa izango da enpresa parte-hart-
zaileentzat.

Gipuzkoa Aurreraz gainera, Energiaren Euskal Erakundea 
(EVE) batuko zaio proiektuari.
 

II. ADAVIV Behatokia, 
etxebizitzak egokitzeari 
buruzkoa
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Gipuzkoako Foru Aldundiaren,
Gipuzkoa Aurrea osatzen duten

erakundeen eta unibertsitate 
erakundeen arteko hitzarmena

(EHU-UPV, DEUSTO, MU  
eta Nafarroako Unibertsitatea)

5
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Hitzarmen horren helburua honakoa da:
• Ikuspegi ekonomiko, sozial eta politikotik aztertzea Gi-
puzkoako arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lanki-
detza sistemak, baita autonomia erkidego eta nazioarte 
mailakoak ere, hala ikuspuntu teorikotik nola esperientzia 
praktikoaren ikuspuntutik.

• Gipuzkoa Aurrerako lantaldeek abian jarritako proiektuen 
eduki teorikoetan sakontzea ikerketaren bidez, horiei sen-
dotzeko asmoz.
 
• Gipuzkoa Aurrerari buruzkoak ikertzea, eta proposamen 
bat egitea, Gipuzkoa Aurrera itun publiko-pribatu gisa sen-
dotzeko, bere helburuen ikuspuntutik eta bere kudeaketa 
ereduaren ikuspuntutik.

• Graduondoko sailean prestakuntza prozesuak finkatzea, 
Gipuzkoako gobernantza sistemetan alor publikoaren eta 
pribatuaren arteko itunen gaian sakontzeko helburuz.

Hitzarmenean zortzi jarduera eta ikerketa-proiektu biltzen 
dira:

I. Arlo publikoaren eta pribatuaren arteko itunek 
munduko herrialde aurreratuenetako eskualde 
mailako lehiakortasun-sistemetan duten eragina 
aztertzea.

II. Munduko herrialde aurreratuenetan arlo pu-
blikoaren eta pribatuaren arteko itunak juridiko-
ki instituzionalizatzeko ereduak eta kudeatzeko 
ereduak aztertzea.

III. Ikerketa bat gauzatzea Gipuzkoa Aurreraren 
egituraketan eta Gipuzkoako Foru Aldundiko 
2007-2011 Kudeaketa Planaren barruan duen 
kudeaketa ereduan eta proposatutako helburue-
tan sakontzeko asmoz.

.IV. Gipuzkoa Aurrerarekiko eta Lurraldeko 
erronka estrategikoei bultzada emateko itun 
publiko-pribatu gisa duen etorkizunarekiko Gi-
puzkoako gizarte-elkarteetako eragile esangu-
ratsuenek dituzten jarduerei buruzko ikerketa 
kuantitatibo eta kualitatiboa.   

V. Herri-administrazioek (foru aldundiek, auto-
nomia erkidegokoek, estatukoek, europarrek) 
krisia gainditzeko hartutako neurrien gaineko 
azterketa konparatiboa egitea eta administrazio 
horietako bakoitzari dagokion lehiakortasun-
sistema bakoitzean neurri horiek duten eragina 
aztertzea.  

VI. Munduko herrialderik aurreratuenetan enpre-
sa-proiektu berriak garatzeko sistemei buruzko 
ikerketa egitea, eta zaintza-sistemetarako pro-
posamena egitea.

VII. Produktu eta patente berrien sorreran mun-
duko lehiakortasun-egiturarik aurreratuenak az-
tertzeko ikerketa egitea.

VIII. Munduko herrialderik aurreratuenetan 
ikerkuntza eta produktu berrien sorrera lotzen 
dituen harreman-sistemaren ezagutzan sakon- 
tzeko ikerketa egitea, Gipuzkoa Aurrerak mahai 
gainean dituen proiektu berriei dagozkien arloei 
begira


