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FORO ERREGULARRA ERATZEKO BILERA 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA – 2018KO MAIATZAREN 29A 

Gai-

zerrenda  

1. Foro Erregularra eratzea 

2. Foroaren gobernantza-eredua onartzea 

3. OGP Euskadiren webgunearen maketa aurkeztea 

4. Gobernu Irekian abiapuntuko diagnostikoa partekatu eta egiaztatzea 

5. Hurrengo zereginak eta bileretarako datak zehaztea 

Iraupena Aurreikusitako iraupena: 11:00 - 14:30 // Benetako iraupena: 11:00 - 14:30 

 

1. ONGI-ETORRIA EMAN ETA FORO ERREGULARRA ERATZEA  

Bilerara bertaratu diren pertsona guztiei eskerrak eman eta proiektu honetan parte hartzeko 

prestutasuna eskertu ondoren, horietako bakoitzari eskatu zaio bere burua identifikatzeko, 

bere izenean edo erakunderen bat ordezkatuz ari den zehazteko, eta titularra edo ordezkoa 

den argitzeko. Halaber, herritarren kasuan, ordezkorik izendatuko duten ala ez aitortzeko 

eskatu zaie. Foro Erregularra eratu da, kideen gehiengoa bertan dela: 

 

ERAKUNDEA TITULARRA ORDEZKOA PRESENTE 

Eusko Jaurlaritza 
Luis Petrikorena - Gobernu 

Irekiko zuzendaria 

Javier Bikandi - Herritarrak hartzeko eta 
administrazioa berritzeko eta hobetzeko 
zuzendaria 

BAI 

Arabako Foru 
Aldundia 

Nekane Zeberio - Ahaldun 

Nagusiaren Kabineteko zuzendaria 
César Rodríguez - Gardentasun eta 

Partaidetzako teknikaria 
BAI 

Bizkaiko Foru 
Aldundia 

Maitane Leizaola - Behatokiko 

zuzendari nagusia 

Nerea Martiartu - Gobernamendu 

Onerako eta Gardentasunerako zuzendari 
nagusia 

BAI 

Gipuzkoako Foru 
Aldundia 

Joseba Muxika - Herritarren 
partaidetzako zuzendaria 

Goizeder Manotas - Modernizazioaren, 
Zerbitzuen eta Informazioaren 
Gizarterako Sistemen zuzendaria 

BAI 

Bilboko Udala 

Gotzone Zaldunbide - 
Herritarrentzako arreta, Partaidetza 
eta Barrutiak Arloko zinegotzi 
eskuordetua 

Amagoia Ibarrondo - Kalitate eta 
Ebaluazio Kabineteko zuzendaria 

BAI 

Donostiako Udala 
Edorta Azpiazu - 
Lehendakaritzako zuzendaria 

Mike Esnal - Lehendakaritza 

Zuzendaritzari Laguntzeko Unitateko 
burua 

BAI - ordezkoa 
Ibon Ramos 
bertaratu da 

Gasteizko Udala 
Vale Tena - Alkatetzako 
aholkularia 

Blanca Guinea - Alkatetzako zuzendari 
nagusia 

BAI 

Eudel 
Roberto Cañon - Eudeleko 
antolaketako burua 

 EZ 

Innobasque 
Gotzon Bernaola. - Berrikuntza 
Publikoko zuzendaria 

Goizalde Atxutegi - Proiektuen 
arduraduna  

BAI 

 Alberto Ortiz de Zárate Ordezkoa proposatuko du BAI 

Mestiza elkartea  Ana Molina Ordezkoa proposatuko du BAI 

Osoigo Eneko Agirre  

EZ 
Foroa eratu 
ondoren sartu da 
bileran 

Emakumeen 
Kontseilua 

Arantza Otaolea  BAI 

Euskadiko 
Gazteriaren 
Kontseilua 

Maialen Olabe Ordezkoa proposatuko du BAI 

Sareen Sarea Mikel Barturen  BAI 

Gasteizko Miren Fernández de Landa  BAI 
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Kontzejuak 

Era berean, bilerara bertaratu dira: 

 

 Javier Bikandi, DACIMAko zuzendaria, talde sustatzaileko kidea denez euskadi.eus 

webguneko arduraduna delako eta berak aurkeztuko duelako OGP Euskadiren 

plataforma gisa sortuko den webgunearen maketa. 

 Koldobike Uriarte, proiektuaren arduradun teknikoa delako. Bera eta Goizalde 

Atxutegi, Innobasqueko berrikuntza publikoko proiektuen arduraduna, proposatu dira 

Foro Erregularreko idazkaritza teknikoa osatzeko, Foro Erregularraren Gobernantzaren 

proposamenean jorratuko den bezala. 

 

2. GOBERNANTZA-EREDUA ONARTZEA 

Deialdiarekin batera, gobernantza-araubidearen proposamen bat bidali zen. Bertan, honako 

gai hauek jaso ziren, besteak beste: 

 Foroaren lehendakaritza partekatua: euskal administrazioen ordezkari batek eta 

gizarte zibila ordezkatzen duen beste pertsona batek eratua.  Administrazioek 

dagoeneko Luis Petrikorena proposatu dute, Gobernu Irekiaren zuzendaria, 

erakundeen ordezkari izan dadin. Herritar antolatuek eta herritar ez antolatuek 

lehendakaritzako autohautagaitzak aurkezteko eskatu da.  

 Aholkularitzarako eta partaidetzarako organoaren funtzio batzuk. Foro Erregularra ez 

da ordezkarien partaidetzarako espazio bat, baizik eta inplikazioa eragiten duen 

espazio bat, non helburua Euskadirako ekintza-plan bat elkarlanean diseinatzea den 

eta, horretarako, konpromisoak partekatuko diren. Plana diseinatzeko prozesu 

horretan, berariaz zaindu beharko dugu diagnostikoan identifikatutako erronkak 

ebazteko orduan aplikatu nahi ditugun ikuspegi eta sentikortasunak presente daudela. 

Halaber, Foro Erregularrak ekintza-plana dinamizatu eta haren berri ematen du, hau 

da, bera da motor nagusia. 

 Foroaren balioek eta jarduera-printzipioek elkarlana sustatu behar dute, eredugarri 

izan, gardentasunez jokatu, kontuak eman, lider izan eta eraginak sortu ahala, besteak 

beste. Halaber, garrantzitsua izango da prozesuan zehar, planaren urrats bakoitzean, 

balio horiek helaraztea. 

 Egoitza malgua eta funtzionatzeko modu zehatza:  

o Bilerak hilero egingo dira, plana diseinatu arte (2), eta hiru hilean behin, 

planaren jarraipena egiteko  

o Plataforma lankidea 

o Idazkaritza teknikoa, hasieran aurkeztu diren horiez osatuta 

o Akordioak aho batez hartuta 

o Bidaia eta janarien gastuak ordainduta, bidezkoa bada (zerbitzu-arrazoien 

ziozko kalte-ordainak arautzen dituen dekretua) 

 

Herritar antolatuei eta herritar ez antolatuei lehendakaritzarako autohautagaitzak eskatu 

zaizkie. Arantza Otaolearen hautagaitza aurkeztu da, eta aho batez onartu da.  

 

https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/11742/Gobernanza_Foro_Regular_v2.pdf?1527599862
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Proposatutako gobernantza-eredua oso-osorik onartu da. Hala, berretsi egin dira 

lehendakaritza bikoitza (Luis Petrikorenak eta Arantza Otaoleak osatua), funtzionamendu-

eredua, balioak eta proposatutako idazkaritza teknikoa.  

3. OGP EUSKADIREN WEBGUNEAREN MAKETA AURKEZTEA  

OGPk ezartzen dituen baldintzak oso zorrotzak dira komunikazioan eta gardentasunean, ez 

soilik prozesuaren emaitzak kontuan hartuta, baizik eta prozesuaren beraren kasuan ere. Hori 

dela eta, proiekturako webgune zehatz bat garatzeko erabakia hartu da, OGPren estandarrak 

bete ahal izateko eta plana diseinatu eta ezartzeko orduan herritarren ekarpenak jaso eta 

komunikatu ahal izateko.  

Orain arte, Irekian espazio bat zabaldu da, prozesua garden bihurtzeko eta orain arte egindako 

materiala batzeko. Hala, herritarrek eduki hori ikusi eta iruzkinak egin ahal izango dituzte (ahal 

dela, bilerak baino lehen). Halaber, Ekintza Planarekin lotuta eskegitako albisteak erraz 

irakurtzeko bertsioak egiten ari dira. Irekia atariko espazio hau parte hartzeko leiho bat 

gehiago izango da, baina prozesua modu egituratuago eta zehatzagoan jarraitu ahalko da OGP 

Euskadi webgunean. Honako hauek dira aurkezten dira faseak / denborak:  

 

 

4. DIAGNOSTIKOA EGIAZTATU ETA EKARPENAK EGITEA: GOBERNU IREKIAREN 

ERRONKAK 

Talde sustatzaileak OGPren Euskadiko hautagaitzarako lan egin zuen, Euskadin gobernu irekian 

dauden erronken eta desafioen diagnostikoan. Euskal erakundeek kontakizun partekatua eta 

posizio erkidea edukitzea lortu nahi zen. Diagnostikoa jarduera-ardatzen arabera egin zen, 

egungo esparruen eta ekimenen azterketan oinarrituta, erronkak identifikatu eta, hala, ezar 

litezkeen konpromisoak jorratzeko.  

Diagnostikoa Foro Erregularrean egiaztatu eta aberastu zen, honako xede hauek lortzeko: 

 Foroaren ekarpenak eta ñabardurak jasotzea, abiapuntuko egoerari eta erronkei 

buruz. 

 Diagnostikoari abiapuntu partekatu gisa balioa ematea, identifikatutako erronkei 

erantzungo dieten Ekintza Planeko konpromisoak lantzen hasteko. 

 

  

0. fasea 

• Edukien eta 
testuen egitura 
eta prototipoa 
diseinatzea 

1. fasea - 10 egun 

•Oinarrizko edukia 
lehenengoz 
kargatzea 

•Web estatikoa 

2. fasea - ekaineko 
lehen hamabostaldia 

• Parte hartzeko 
espazioa 

•Helbide 
elektroniko bidez 
identifikatuta 
iruzkinak egiteko 
aukera ematen 
duten agiriak 

3. fasea - uztaila 

• Planaren 
jarraipena egiteko 
tresnak garatzea 

•Bistaratzeak 

https://www.irekia.euskadi.eus/eu/debates/1163?stage=discussionhttps%3A%2F%2Fwww.mozilla.org%2Fes-ES%2Ffirefox%2F60.0.1%2Ffirstrun%2F
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/11741/Documento_base_Diagnostico_y_desafios_para_Euskadi_en_Gobierno_Abierto.pdf?1527167685
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/11741/Documento_base_Diagnostico_y_desafios_para_Euskadi_en_Gobierno_Abierto.pdf?1527167685
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Diagnostikoari egindako ekarpenak eta ñabardurak (diagnostiko-agiri partekatu berri batean 

jasoko dira) 

Ardatza: Gardentasuna 

Kanpoko erakundeen ebaluazioez harago (nazioarteko gardentasuna kasu), araudi zorrotza 

dago eta bete egin behar da. Horretarako, zenbait item identifikatu behar dira, hau da, euskal 

erakundeei legezko eskakizunak betetzen lagunduko dietenak eta, gainera, kanpoan 

ebaluatzen diren alderdiak txertatuko dituztenak.  

Halaber, herritarren eskubideak azpimarratzen dituen eta kontrol-organo bakarra sustatzen 

duen araudi autonomikoa ere onartzeke dago. Plangintza-arloan, honako hau da erronka: 

modu lankidean aritzea, tresnak eta plataformak partekatuz eta herritarren beharrizanen 

arabera diseinatuz (eredu eta interfaze berberak eta egitura partekatuak, aldundietan egiten 

ari den bezala, zerbitzu hau eskaintzen baitiete beren lurraldeko udalei).  

Gardentasunaren gaineko ebaluazio on batek dituen inplikazioak eta herritarrek atariak gutxi 

erabiltzeak dituenak eztabaidatu dira. Alde batetik, azaldu denez, Euskadiko erakundeen 

konplexutasunak (eskumenen banaketak) ez du laguntzen informazio bakoitza non bilatu 

behar den jakiteko orduan; hala ere, euskal erakundeen gaineko konfiantzak ez du sortzen 

konfiantzarik ezean oinarritako jarrera erreaktiborik (erantzunak funtzionatzen duenean, ez 

dago informazioa eskuratzeko eskabide formalik).  

Nolanahi ere, nabarmentzekoa da erabilera baxuagoa izan arren, gardentasunaren gaineko 

eskakizunek administrazioei lagundu egiten dietela informazioa formatu jakin batean izaten, 

eta horrek kultura-mailan aldaketa oso positiboa eragiten duela. Ahalegin handiagoak egin 

behar dira:  

 Gobernuaren webguneetan gardentasuna zeharkako alderdi bihurtzeko – 

gardentasunaren atariaz harago, datuak biderkatu ordez horiek lotuz 

 Informazioaren kalitatea hobetzeko, irisgarriagoa bihurtzeko eta haren argitalpena 

automatizatu eta mekanizatzeko 

 Nolakotasunak eraldatzeko, bistaratzeak sartuz (esaterako)  

Beraz, gardentasun-atariak gehiago erabil daitezen kritikoak izan daitezkeen hiru faktore 

planteatu dira: 

 Atarietan dagoen informazioaren erabilera sustatu eta komunikazioa indartzea, 

herritarrak segmentatzeko ariketen bidez, komunikazioan edo publizitatean egiten den 

bezala; halaber, bitarteko tradizionalen alde egitea, eta ez soilik sare sozialen alde 

(Mexikoko estatu-mailako irratian, adibidez, herritarrei informazioa eskuratzeko 

eskubideari buruzko informazioa ematen zaie, publizitate-iragarkien bidez).  

 Datuen bitartekariekin batera lan egitea, batez ere gizarte zibilak auto-antolatutako 

taldeekin, balio publikoa sortzen modu aktiboan laguntzen baitute (horren adibide da 

Bilbao Data Lab-ek egindako lana, Euskadiko eskola-segregazioaren gainean). 

 Kontsultak eta atariak maiz erabiltzen dituzten (eta aldaketa hau sustatzen urteak 

daramatzaten) herrialde eta eskualdeen kasu arrakastatsuak aztertzea, aldaketa hori 

nola sustatu den jakiteko. Hala, ikaskuntza-erkidegoan oinarrituta beste gobernu 

batzuk zer egiten ari diren ikusteko aukera ematen digute OGPk eta bere sareak. 
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Ardatza: Open data 

Informazio nahikoa dagoela uste da, baina kontsumoa baxua da eta zalantzan dago informazio 

eskuragarria kontsumitu nahi dena ote den. Beste kontu bat da ea kontsumitzen den ala ez, 

edo kontsumitu nahi dena ote dagoen... Orokorrean, herritarrek ez dituzte datu-multzo irekiak 

kontsumitzen, eta, beraz, tarteko mailetan egin behar da lan (herritarren irakurketetan), datua 

kontsumitzen laguntzeko, herritarren interesa pizteko, eta ekintza publikoaren fiskalizazioa 

sustatzeko. Hori dela-eta, garrantzitsua da:  

 Herritarrentzat interesgarriena den informazioa argitaratzea (erakundeentzat 

argitaratzeko errazena den informazioaren aldean), eta gehiago eskatzen den 

informazio horri lotutako zerbitzuak eskaintzea. 

 Kontuan hartzea informazioa ezin dela online soilik egon – landa-gune batzuetan ez 

dago interneterako sarbiderik eta beste faktore batzuek ere eragiten dute eten 

digitalean (adinak, prestakuntzak eta abar). 

Halaber, Gasteizko Udalak kontuak emateko duen mekanismoa eta funtzionarioek kode etikoa 

egiteko baliatzen duten prozesua diagnostikora sartzeko proposatu da.  

Ardatza: Kontuak ematea 

Autokritikarako ariketa bat egin behar da, Euskadin dagoen ebaluazio-kultura urritik abiatuta. 

Eremu honetan, garapen instituzionala oso desberdina da. Areago, udal askok ez dute aginte-

planik, eta, beraz, zaila da kontuak ematea.  Era berean, nabarmendu denez, 1. kapituluak 

batzuetan ekintza publikoa ikusezin bihurtzen du, diru-laguntzak, programak eta antzekoak 

bezalako aurrekontu-partidak abiapuntutzat hartuta ematen baititu kontuak, langileen gaineko 

gastuaren inbertsioa kontuan hartu gabe. Euskadiko GGKEen Koordinakundearen kasua aipatu 

da jardunbide onen artean. Izan ere, lankidetzarekiko konpromisoa egiaztatzeko, 0,7 tarteko, 

euskal administrazioei ere eskatzen die langileen arloan ahaleginak egin ditzatela. Langile 

propioen gainean egiten den benetako ahalegina zein den adierazi eta datuok garden 

bihurtzea garrantzitsua litzateke kontuak bete-betean emateko.   

Ardatza: Partaidetza 

Partaidetza, batzuetan, araudian ezarrita eta organo formalen bidez antolatuta dago. Organo 

asko egoteak, hala ere, ez du esan nahi parte-hartzea benetan bermatuta dagoenik. Izan ere, 

sarritan, ez da jarduera publikoki jasotzen; ez da aurretiazko informaziorik ematen; edo 

jardueraren deskargu-espazio gisa planteatzen dira, eta, ez, ordea, hitzarmen, lankidetza eta 

eraikuntza partekatuko organo gisa. Partaidetzaren ordez partaidetza-sentsazioa duten 

egiturak izaten dira.  

Era berean, partaidetza eraikitzailea izan dadin eta balio publikoa sor dezan ohitura eta 

gaitasuna falta direla uste dute askok. Adierazi denez, organo formal hauetan sortu diren 

zenbait inertziek eta parte hartzeko moduek desanimatu egin ditzakete herritar antolatuak eta 

herritar ez antolatuak, partaidetza zabalagoa izateko orduan.  

Horrenbestez, foroak eta prozesuak garatu beharko dira, aukera izan dezagun entseatu eta 

ikasteko, baita esperimentazio-formula berriak esperimentatzeko ere. Beraz, ekintza-planaren 

esparruan zozketa bidezko demokraziarekin lotutako ekintza berritzaileren bat egiteko 
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proposatu da (Euskadin dagoeneko gauzatu diren esperientziak, Metro Bilbao eraikitzeko 

panelaren bidez, esaterako). 

Nolanahi ere, bi ereduak elkarrekin bizi behar direla azpimarratu da. Izan ere, jorratu 

beharreko gaia konplexua denean eta epe luzerako ikuspegia behar denean, herritarren 

partaidetzari jarraitasuna eman behar zaio, eta, kasu horretan, organo formalen balioa argia 

da, baldin eta modu ireki eta gardenean egiten badute lan (Gasteizen, adibidez, partaidetza-

organoen kudeaketa eta lehendakaritza herritarrek ezartzen dituzte). Parte hartzeko 

jardunbide eta baldintza desberdinen arteko aldeak argi eta garbi utzi behar direla ere aipatu 

da (ez da gauza bera, esaterako, plan bati buruz hitz egiteko world café bat egitea edo 

berrikuntza publikoko laborategi bat garatzea). 

Partaidetza arautua eta esperimentala osagarri bihurtzeaz harago, honako gai hauek planteatu 

dira:  

 Nola helarazten dugun informazioa modu proaktiboan, jendeak parte har dezan, eta 

nola bihurtzen dugun partaidetza erakargarri 

 Euskal administrazio desberdinen arteko kontzeptuen edo esparru / ereduen artean 

egon daitezkeen aldeak, eta daukaguna eta ondo egiten duguna partekatzeko beharra, 

hobekuntza eta berrikuntza sustatze aldera 

 Gaiaren eta erakundeen hurbiltasunaren arabera sustatu beharreko partaidetza-modu 

desberdinak: partaidetza-maila (adituaren / herritarraren profila, bolumena...), 

intentsitatea, behar duguna, egiten duguna, planteatzeko modua...  

 Autobabeseko hesiak hausteko beharrizana 

 Irisgarritasuna: landa / hiria, baina badaude aurrez aurreko bitartekoak eskatzen 

dituzten biztanle-geruzak ere... Informazioa nola itzuli eta nola helarazi planteatu 

behar da, eta, batez ere, nola hurbildu gaitezkeen informazioa dagoen eta herritarrek 

parte hartzen duten lekura, horiek gure espazioetara erakartzen saiatzeaz harago. 

Horretarako, beharrezkoak dira denbora, konfiantza... 

Ardatza: Integritatea  

Integritateari buruz mintzatu beharra azpimarratu da, ustelkeriaren borrokaren gainetik. 

Erakundeen gainean konfiantza handiagoa sustatzen duen proposamen eraikitzailea bultzatu 

behar da. Euskadin, azken urteetan erakundeek tresna eraginkorrak baliatu dituzte (esate 

baterako, jarrera eta etikako kodeak, edo egiaztapenen alertak), neurri prebentiboagoak (eta 

ez erreaktiboak) garatzeko bidean laguntzen dutenak. 

Arau bidez garatu behar da salatzailearen babes handiagoa (instrukzioan anonimatua 

bermatuta), eta ustelkeria-arriskuak mapatu behar dira, prebentzio-baliabideak eraginkortasun 

handiagoz erabil daitezen. Era berean, balio publikoari erreparatuz gero, utzikeriak edo 

koordinazio-faltak eragin handiagoa dute ustelkeria-kasu txikiek baino.  

Horrez gain, Gasteizen eta Gipuzkoako Foru Aldundian arlo honetan garatzen diren jardunbide 

onak sartzea proposatu da (jarrera-kodeak tartean), diagnostikoan ez baitira jaso.  

Ardatza: Kultura digitala 
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Askoren ustea da batzuetan zailtasun handiegiak jartzen dizkiegula herritarrei. Herritarren 

euskal karpetaren proiektua, hau da, edozein herritarrentzako sarbide komuna (gero erakunde 

bakoitzak kudeatuko lukeena) aurrerapen handia litzateke, nahiz eta bere zailtasunak ere 

badituen (lehenik eta behin, erakunde bakoitzean sartzeko plataformak bateratu beharko 

lirateke, baina beti ez dute karpeta bakar bat). Konpromisoetan oinarritutako proiektu bat 

litzateke, eta nahitaez aritu beharko litzateke erabiltzaileekin lankidetzan, diseinu partekatua 

egiteko. Halaber, interesgarria da open big data lortzeko bidean aurrera egitea.  

Azkenik, hizkuntza teknikoa baztertu beharra ere aipatu da, herritarrekiko harremanak zailtzen 

baititu. Madril – Komunikazio argia praktikaren adibidea azaldu da. Bertan, irakurketa erraza 

bezalako mekanismoak sustatzeaz gain, komunikazio bakoitzean hizkuntza tekniko-juridikoa 

erabiltzea beharrezkoa den (ala ez) planteatzen da, formatu bikoitzak saihestu daitezen 

(hizkuntza errazean idatzi badaiteke, halaxe egingo da, bertsio bikoitzik gabe). 

Ardatzak: Kudeaketa publiko aurreratua eta Herritarrentzako zerbitzuak  

Kudeaketa aurreratua orokortzea eta arreta-zerbitzuetan benetan integritatez jardutea da 

erronka.  

5. DIAGNOSTIKOA EGIAZTATU ETA EKARPENAK EGITEA: GOBERNU IREKIAREN 

ERRONKAK 

 

 10 eguneko epea ezarri da, diagnostikoari ekarpen gehiago egiteko. Epe hori 

igarotakoan, ekarpenak sartu eta itxitzat emango da diagnostikoaren agiria. Halaber, 

iruzkin irekiak egiteko aukera ere ahalbidetuko da. 

 Konpromisoen fitxa bidaliko da, Foro Erregularra osatzen duen kideetako bakoitzak 

idazkaritza teknikora igor dezan Ekintza Planaren esparruan garatu daitezkeen 

konpromisoetako gutxienez bat. 

 Uztailean egingo den OGP Summit-i buruzko informazioa bidaliko da, Foro 

Erregularreko kide den gizarte zibileko erakunde / pertsonaren batek bertaratu nahi 

badu, eta lehendakaritza eta partaidetza instituzionala erabaki behar badira.  

 Hurrengo bilerak noiz eta non egingo diren ezarri da:  

 Eguna eta ordua Tokia 

Foro Erregularra Ekainaren 14an,16:00etan Gipuzkoako Foru Aldundian 

Foro irekia* Uztailaren 3an, 

16:00etan??? 

Bilbon, zehazteke 

Foro Erregularra Uztailaren 12an, 16:00etan Arabako Foru Aldundian 
 

*Beharrezkoa da bilera ireki bat egitea, plana elkarlanean sortzeko estandarrak betetze aldera. 

Bileraren helburua (konpromisoak egiaztatu eta lehenestea) zehaztu beharko da, eta streaming bidez 

eztabaidaren jarraipena egin eta online parte hartzeko aukera bermatuko da. Datak ez dira egokienak; 

hortaz, ahalegin berezia egin beharko da bilera irekiaren garrantzia azpimarratzeko.  


