
 
 
 
 
 Euskal gizartean eragina duten herritar-ekimenen maparen 
aurkezpena.  
Lan Irekia plataforman izena eman duten ekimenak identifikatzeko 
eta sailkatzeko denbora errealeko irudikapen bat da.  
Mapa ekimen bakoitzak emandako datuetan oinarrituz prestatu da, 
eta datu horiek modu irekian konpartitzen dira. 
 
Eguna: Irailaren 8a, larunbata. 
Ordua: 10:00 
Tokia: San Telmo Museoa (Donostia) 
 
Lan Irekia prozesuan izena eman duten 49 herritar-ekimenek osatzen duten mapa 
honek hainbat iragazki aplikatuz nabigatzeko aukera ematen du: 

 Arloa. Ekimenak 12 etiketaren arabera daude sailkatuta: hezkuntza, hiria, 
mapaketa, mugikortasuna, teknologia, komunikazioa, kontsumoa, 
iraunkortasuna, kultura, osasuna edo politika. 

 Teknologiaren erabilera. Teknologia erabiliz ekimen bakoitzak erdietsi nahi 
duen helburuaren arabera ordenatzen ditu: baliabideak beste nolabait 
konbinatzea, parte-hartzea sustatzea, sarrerak unibertsalizatzea, opendata 
edo komunitateak egituratzea. 

 Irismen geografikoa. Jardueraren eragin geografikoaren arabera antolatzen du, 
tokikoa, eskualde-mailakoa, estatukoa nahiz nazioartekoa izan. 

Herritarrak eskuragarri dagoen teknologia antolatzeko, zerbitzuak beste nolabait 
diseinatzeko eta arazoak konpontzeko ari dira erabiltzen, eta, tresna honekin, Lan 
Irekiak pertsona, enpresa eta erakunde interesatuei esparru bakoitzean berritzen ari 
diren ekimenak ezagutzea erraztu nahi die. Mapa honi esker, modu azkarrean ezagutu 
daiteke gure lurraldeko herritarren jarduera sortzailea eta modu irekian eskaintzen da 
ekimenak berak emandako informazioa. 
Mapa ekitaldi publiko eta ireki honetan aurkeztu ondoren, modu pribatuan batzartuko 
gara ekimenekin, lankidetza posibleak bilatzeko eta beren kontaktu-esparrua 
irekitzeko lan-saio bat egiteko. Bilera 10:30ean hasiko da eta 14:00etara arte iraungo 
du. 

Herritarren ekimenak garatzeko 
plataforma 

www.lanirekia.org 

http://www.lanirekia.org/cms/eu/content/iniciativas


 

Zer da Lan Irekia? (Erref.: prentsa-txostena) 
Lan Irekia gizartean eragina duten eta IKTak guztion jabetzaren mesederako irtenbide berriak 
eskaintzeko erabiltzen dituzten herritarren ekimenak garatzeko plataforma bat da. Prozesuak 
herritarren berrikuntza-ahalmena, orientatzaileen esperientzia eta ezagutza, enpresen eta 
erakundeen babesa eta zerbitzuen hornitzaileen lankidetza barne hartzen ditu. Prozesu 
gardena, irekia eta ez-lehiakorra da, eta bere metodologia honela laburbiltzen da: 
 

1. Euskal gizartean martxan dauden herritar-ekimenak identifikatzea, mapa bat egiteko 
eta beren garapen-beharrak analizatzeko.   

2. Herritar-ekimena hiru lan-saiotan aholkularitza boluntarioa eskainiko dion orientatzaile 
batekin konektatzea. 

 

1. Tranpolin saio bat antolatzea ekimenen sustatzaileen eta enpresa- eta erakunde-
esparruko kontaktuen arteko topaketa pertsonalizatuekin. 

2. Ekimenentzat interesgarriak diren zerbitzuekin zeharkako kanalak irekitzea. 
3. Prozesuaren emaitzak ezagutzera ematea eta argitaratzea. 

Prozesuaren zein unetan gaude? 
Uztailaren bukaeran, Lan Irekia plataforman izena eman zuten 49 ekimenen beharrak indexatu 
eta analizatu ondoren, beren ezagutza eta eskarmentua guztion jabetzaren mesederako 
eskaintzen dituzten orientatzaileekin konexioak egiten hasi ziren. 
Gaur egun, unibertsitatearen, komunikazioaren, hezkuntzaren nahiz aholkularitzaren arloetako 
21 orientatzaile hasi dira interesatzen zaien ekimen bati aholkularitza eskaintzeko saioak 
egiten. 
 

1. Mikel Agirregabiria 
2. Álvaro Barrios Medina 
3. Juan Bartolomé Boloix 
4. Jorge de la Herrán y Crespo 
5. Iñaki del Río 
6. Guillermo Dorronsoro Artabe 
7. Lorena Fernández 
8. Asier Gallastegi 
9. Roberto Gómez de la Iglesia 
10. Luis Jaime Gómez Vázquez 
11. Iñigo Kortabitarte 
12. Osane Lizarralde 
13. Venan Llona 
14. Iñigo Maeztu 
15. Alberto Ortiz de Zárate 
16. Rubén Otero 
17. Iñaki Rementería 
18. Lontzo Sainz 
19. Ana Santos González 
20. Idoia Soto 
21. Arantxa Zabala Atxukarro 
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Lan Irekian izena eman duten ekimenak 
 

1. Arkitente: programa honen helburua da eskola-ikasleek lankidetzan oinarritutako 
harremanak izatea arkitekturarekin, beren inguruari buruz ikertzeko eta edukiak 
sortzeko. 

2. Arregla mi calle: aplikazio honen bidez, kaleen eta auzoen egoera sala daiteke eta 
udalerri bateko kalteak herritarren parte-hartzearen bitartez kudea daitezke. 

3. Babelium Project: bideo interaktiboak erabiliz euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko 
mintzapraktika lantzeko sistema ireki bat da.  

4. BilbaoBus: smartphonerako doako aplikazio bat da (ez da ofiziala), eta Bilboko garraio 
publikoari buruzko datuak eskaintzen ditu, hala nola, ordutegiak, geltokien kokapena, 
ibilbidearen kalkulua erabiltzailearen kokapenaren arabera, etab. 

5. Blogariak:  euskarazko blogak automatikoki sortzeko plataforma. 
6. Blogeu: blogarien euskal elkartea. Lankidetzan oinarritutako wiki espazio hau Internet 

erabiliz blogariak deskubritzeko eta biltzeko da. 
7. Constelaciones: lankidetzan oinarritutako artxibo digital bat da, eta bideo geokokatuak 

ikusteko online-tresna bat. Ekarpen komunitarioaren bitartez, mapa editagarri bat 
sortzen da Bilboko Auzo Garaietako toki komunei buruz. 

8. Dinamización Local: Lantegi Batuaken tokiko sentsibilizaziorako programa bat da, 
ezgaitasunak dituzten pertsonen lan-gaitasunak hurbiltzeko eta ezagutzera emateko. 

9. Dirurik Gabe: ondasun ukigarriak eta ukiezinak trukatzeko komunitate bat da. Bertan 
sustatzen diren harremanetan garrantzitsuena ez da dirua, gauzak, sentimenduak edo 
ezagutzak trukatzeko modua baizik. 

10. Dirutza: crowdfunding edo mikrofinantzaketa kolektiborako plataforma bat da, euskal 
kulturari balioa eransten dioten proiektuak babesteko. 

11. Documento 613: doako argitalpen digital honetan Bizkaiko sortzaile-komunitatearen 
adierazpenak ezagutzera ematen dira.  

12. Ekorropa: moda solidarioa eta ekologikoa, egoera zaurgarrian dauden pertsonak 
gizarteratzeko eta laneratzeko, kontsumo iraunkorra sustatzeko eta ingurumena 
hobetzeko. 

13. Eldersarea: osasun pertsonalerako eta adineko pertsonentzako urruneko laguntzarako 
plataforma. Ohitura osasungarriak sustatzen ditu eta laguntzaren gastua murrizten du. 

14. Elkarteak: atari honek Gasteizko elkarteen mugimendurako tresna erabilgarria izan nahi 
du. 

15. Espacio Open: sareko lan-laborategi bat da, eta erabiltzaileen artean konektatzeko, 
ezagutza konpartituko sare bat eratzeko proiektuak sortzea du helburu. 

16. Euskalsurf: iPhonerako aplikazio interaktibo honek Bizkaiko, Gipuzkoako eta Lapurdiko 
hondartza guztiak hurbiltzen dizkie erabiltzaileei. 

17. EuskoCarSharing: Car Shargin-aren edo erabiltzaile anitzeko autoaren (autoaren 
erabilpen kolektiboa) eta Car Pooling-aren (auto bateko toki libreak konpartitzea) 
kontzeptuak sustatzeko helburua duen proiektu bat da. 

18. Gita: moneta sozial osagarria, software librearekin sortua. Espekulatzailea ez den 
ekonomia errealean oinarritutako kudeaketa finantzario alternatibo bat proposatzen du. 

19. Guifi.net: sare ireki, libre eta neutral bat da, barne-hartze digitala sustatzen du eta, 
teknologiaren bitartez, sarbideak unibertsalizatzen laguntzen du. 

20. Hogetti Gazte Sarea: gizarte-sare bat da, adingabeei, gurasoei eta hezitzaileei zuzendurik 
dago, eta horrelako sareen erabilpen egokiari buruz kontzientziatzea du helburu.  

21. Ideialab: lankidetzan oinarritutako espazio hau pertsonen eta, azken instantzian, 
ezgaitasun intelektualak eta garapenekoak dituzten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko 
berrikuntzara eta ikerketara dago bideratuta. 
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22. Identibuzz: plataforma anitzeko proiektu dokumental parte-hartzaile bat da, eta 
herritarrek grabazio-tresnen, telefono mugikorren eta abarren bidez ikus-entzunezko 
edukiak sortzeko prozesuan parte hartzea sustatzen du. 

23. iNDeT: mendizaleen gizarte-sare honekin txangoak antola daitezke, baita ibilbide berriak 
grabatu eta gizarte-sareko beste kide batzuek proposatutako ibilbideak jarraitu ere.  

24. Innkultura: politiketan, antolamendu-ereduetan, etab. kulturaren arloan aldaketak 
sustatzen dituzten lankidetza proiektuen garapenerako sarea. 

25. KaixoFM: irratiweb bat da, eta Donostiako musika-arloa sustatzea du helburu. 
26. Karmacracy: tresna honek zure gizarte-sareetan konpartitzen dituzun esteken garrantzia 

ebaluatzea ahalbidetzen du, url-a laburtzaile batekin ordezkatuz (kcy.me).  
27. KULTURiZE: doako aplikazio bat da, eta, erabiltzailearen kokapenaren arabera, agenda 

bakarrean bilatzen eta jasotzen ditu inguruetako ekitaldi kulturalak. 
28. Lasterketak: plataforma honek mapa batean jasotzen ditu Euskal Herriko herri-

lasterketak, eta informazioa eskaintzen du lehiaketei, kirol-ekitaldiei... buruz. 
29. Lectura Fácil en Euskadi: ekimen honek irakurtzeko edo/eta ulertzeko zailtasunak 

dituzten pertsonentzako irizpide berezi batzuekin prestatu diren gaztelaniazko eta 
euskarazko irakurketa-materialak, ikus-entzunezko materialak eta multimedia materialak 
eskaintzen ditu. 

30. Lectura para mayores: irakurketa-tailerren programa hau adineko pertsonei dago 
zuzenduta (menpekoak nahiz ez), irakurketaren bitartez beren jakin-mina erakutsi nahi 
dutenei, hain zuzen. 

31. Llévame al huerto: Interneteko ikus-entzunezko programa honen bidez, balkoi, terraza 
edo zabaltza batean lorategitxo edo ortutxo bat jartzen irakasten da. 

32. Mobiolak: ekimen hau teknika artistikoen bitartez (bereziki antzerkia eta ikus-
entzunezkoa) proiektu kulturalak eta sozialak sortzeko da. 

33. Mujeres Imperfectas: ekimen honek emakumeek eguneko ordu guztietan perfektuak 
izateko jasaten duten presioa salatzen du. Zero exijentziako espazioak aldarrikatzen ditu. 

34. NeverLate: aplikazioak informazioa eskaintzen du euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez 
metroaren eta tranbiaren ordutegiei, itxaronaldiei eta lekualdaketei buruz, baita 
geltokien kokapenari buruz ere. 

35. Omnia: herritar-ekimen bat da, parte-hartze sozialekoa, eta bere helburua kudeaketa eta 
garapen adostua errazten duen baterako parte-hartze sozialaren garapena da. 

36. Opentzaileak: ekimen honek gizarte-ekintzailetzako beste ekimen batzuk martxan jartzen 
laguntzen du, P2P kontsumo, antolamendu, ekoizpen eta banaketa ereduetan oinarrituz. 

37. Operación Canutillo: herritar gazteen artean lidergoa garatzeko partaidetza-sare bat 
sortzen du.  

38. Owleer: plataforma digital hau istorioak zati txikitan eta aldizkako tarteetan 
konpartitzeko da, hau da, tableta digitaletarako prestatutako atalkako literatura da. 

39. Trokola: herri-ekintzarako programa hau informazioaren eta komunikazioaren 
teknologien bitartez antolatu da, eta gazteen gizarte-partaidetza sustatzea du helburu, 
aisialdi-aukera osasungarriak, berritzaileak eta dibertigarriak sustatuz. 

40. ReDiles: tokiko gizarte-sare sozio-eko-kultural honen helburua gizartean aldaketa bat 
lortzea da interes-taldeka elkartutako herritarren lankidetzaren bitartez.  

41. Sialuk: audio liburu digital deskargagarria euskaraz eta gaztelaniaz, Ipod-erako, 
adopzioari buruzko material didaktikoarekin. 

42. Social Sound: ekimen honek software interaktiboa garatzen du entretenimenduaren, 
komunikazioaren, pedagogiaren, ezgaitasunaren eta osasunaren industrietarako. 

43. Stereozona: musika-plataforma honek WEB telebista du, eta bere helburua Euskal 
taldeak eta artistak sutatzea da. 

44. Sumasymusas: diziplinen arabera sailkatutako sare bat da, eta sormenaren negozioa 
sustatzeko eta dinamizatzeko lanaren tresnen kit bat eskaintzen du. 

45. Truecasa: denbora-bankuen erabiltzaileek etxea nazioartean trukatzeko sistema bat da. 
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46. TTIKLIK: lankidetza- eta ikasketa-espazio bat da, eta 0 eta 12 urte arteko umeen gurasoei 
prestakuntza erraztera dago zuzenduta. 

47. Tutomics: elektronikaren eta hardware librearen munduan sartzeko komiki formatuko 
tutorialak dira eta deskargatzeko prest daude Interneten. 

48. WebDevBilbao: Interneteko sektoreko profesionalentzat irekita dagoen komunitate bat 
da, eta Bizkaian web proiektuak, produktuak edo zerbitzuak garatzeko eta gauzatzeko 
profesionalen tokiko komunitate bat sortzea eta finkatzea du helburu. 

49. ZAWP: proiektu honen bitartez, Deustuko erribera eta Zorrotzaurre biziberritu nahi dira 
industrialde zahar hondatua aukera handiak dituen eremu bihurtuz. 

 
Paraleloki, irailean eta urrian tailer formatuko zerbitzu batzuk programatu dira, ekimenei 
zuzenduta. Besteak beste, gizartean eragina duten proiektuetarako software librearen, 
inteligentzia emozionalaren eta finantzaketa kolektiboaren edo crowdfundingaren arloetako 
aholkularitza barne hartzen dute. 
 
Arantxa Sainz de Murieta Sainz 
Coordinadora Lan Irekia Koordinatzailea 
coordinacion@lanirekia.org 
658731310 
www.lanirekia.org 
@lanirekia 
www.facebook.com/lanirekia             
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