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Egungo egoeraren Egungo egoeraren 
diagnostikoadiagnostikoa

1)1) Kultur berrikuntza: ikusi da udalerri askotan urtetik Kultur berrikuntza: ikusi da udalerri askotan urtetik 
urtera kultur jarduera berberak antolatzen direla. urtera kultur jarduera berberak antolatzen direla. 
Berritu eta eguneratu egin behar da Bizkaiko udalek Berritu eta eguneratu egin behar da Bizkaiko udalek 
proposatzen duten kultur eskaintza. Tradizioak eta proposatzen duten kultur eskaintza. Tradizioak eta 
berrikuntzak eskua eman behar diote elkarri.berrikuntzak eskua eman behar diote elkarri.

2)2) Hainbat udalek elkarrekin edo mankomunitateek eurek Hainbat udalek elkarrekin edo mankomunitateek eurek 
antolatutako kultur proiektuen falta sumatzen da.antolatutako kultur proiektuen falta sumatzen da.



33

Egungo egoeraren Egungo egoeraren 
diagnosiadiagnosia

3.3. Bizkaian dauden 5.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaian dauden 5.000 biztanle baino gutxiagoko 
udalerri askok oraindik ere ez dituzte eskatzen udalerri askok oraindik ere ez dituzte eskatzen 
Kultura Sailak udalerri horientzat bereziki kudeatzen Kultura Sailak udalerri horientzat bereziki kudeatzen 
dituen kultur jardueretarako laguntzak.dituen kultur jardueretarako laguntzak.

4.4. Udalerri batzuek oraindik ere gabeziak dituzte kultur Udalerri batzuek oraindik ere gabeziak dituzte kultur 
proiektuak aurkeztu eta justifikatzerakoan, nahiz eta proiektuak aurkeztu eta justifikatzerakoan, nahiz eta 
Kultura Sailak azken urteetan lan handia egin duen Kultura Sailak azken urteetan lan handia egin duen 
arazo hori konpontzeko.arazo hori konpontzeko.
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Kulturgintzan ForoaKulturgintzan Foroa

Definizioa:Definizioa:
Bizkaiko Lurralde Historikoko udaletako Bizkaiko Lurralde Historikoko udaletako 
kultur politikak erakundeen arteko kultur politikak erakundeen arteko 
lankidetzaren bidez bultzatu, garatu eta lankidetzaren bidez bultzatu, garatu eta 
eguneratzeko proiektua da.eguneratzeko proiektua da.
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Kulturgintzan Foroaren Kulturgintzan Foroaren 
helburuakhelburuak

Bizkaiko kultur errealitatea ezagutzeaBizkaiko kultur errealitatea ezagutzea

Udalerriek kultur ekintzako planak prestatzeko dituzten Udalerriek kultur ekintzako planak prestatzeko dituzten 
zailtasunak identifikatzea eta zailtasunoi irtenbidea ematen zailtasunak identifikatzea eta zailtasunoi irtenbidea ematen 
saiatzea.saiatzea.
Kultur politikaren arloan aholkularitza osoa eskaintzea Kultur politikaren arloan aholkularitza osoa eskaintzea 
Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei.Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei.

Kulturaren arloan egiten diren jarduera berritzaileak Kulturaren arloan egiten diren jarduera berritzaileak 
ezagutzea eta bultzatzea, bai eta jarduera horiek Bizkaiko ezagutzea eta bultzatzea, bai eta jarduera horiek Bizkaiko 
Lurralde Historikoan sendotzeko programak sustatzea ere.Lurralde Historikoan sendotzeko programak sustatzea ere.
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Kulturgintzan Foroaren Kulturgintzan Foroaren 
helburuakhelburuak

Udaletako eragileek kulturari lotutako gaietan dituzten Udaletako eragileek kulturari lotutako gaietan dituzten 
trebakuntzatrebakuntza--beharrei erantzutea.beharrei erantzutea.

Kultur jarduera berriak sortzea Bizkaiko Lurralde Kultur jarduera berriak sortzea Bizkaiko Lurralde 
Historikoan.Historikoan.

Udalek kulturaren arloan elkarrekin lan egin dezatela Udalek kulturaren arloan elkarrekin lan egin dezatela 
bultzatzea.bultzatzea.

Sarean egiten den lana indartzea eta teknologia berriak Sarean egiten den lana indartzea eta teknologia berriak 
Bizkaiaren kultur garapenaren mesedetan erabiltzeko Bizkaiaren kultur garapenaren mesedetan erabiltzeko 
beharra azpimarratzea.beharra azpimarratzea.

Foroaren eta Bizkaiko udal guztien arteko komunikazio Foroaren eta Bizkaiko udal guztien arteko komunikazio 
naturala eta egonkorra erraztuko duten bideak ezartzea.naturala eta egonkorra erraztuko duten bideak ezartzea.
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Lanaren metodologiaLanaren metodologia

Foroa topagune bat da: Bizkaiko udaletako kultura sailak Foroa topagune bat da: Bizkaiko udaletako kultura sailak 
haien artean zein Kulturako Foru Sailarekin elkartu ahalko haien artean zein Kulturako Foru Sailarekin elkartu ahalko 
dira.dira.

Udal guztietako kultura sailetako politikariek eta teknikariek Udal guztietako kultura sailetako politikariek eta teknikariek 
elkarrekin hitz egiteko, esperientziak trukatzeko eta giza elkarrekin hitz egiteko, esperientziak trukatzeko eta giza 
harremanak lantzeko espazioa da.harremanak lantzeko espazioa da.

Irtenbideak aurkezteko foroa da: kudeaketa hobetzeko Irtenbideak aurkezteko foroa da: kudeaketa hobetzeko 
ekintzak proposatuko dira eta Sailak aholkularitza osoa ekintzak proposatuko dira eta Sailak aholkularitza osoa 
eskainiko die udaletako kultura sailei.eskainiko die udaletako kultura sailei.

Udaletako kultura sailen kezkak eta eskariak ezagutzeko Udaletako kultura sailen kezkak eta eskariak ezagutzeko 
foroa da.foroa da.
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Kulturgintzan Foroan parteKulturgintzan Foroan parte-- 
hartzeahartzea
•• Foroan, Bizkaiko udal eta mankomunitate Foroan, Bizkaiko udal eta mankomunitate 

guztiek parte hartu ahalko dute. Horretarako, guztiek parte hartu ahalko dute. Horretarako, 
ordezkari tekniko bat edo ordezkari politiko bat ordezkari tekniko bat edo ordezkari politiko bat 
izango dute, edo biak, batzarretan landuko diren izango dute, edo biak, batzarretan landuko diren 
gaien izaerak hala eskatzen badu.gaien izaerak hala eskatzen badu.

•• Edozelan ere, Edozelan ere, Bizkaiko udalek benetako Bizkaiko udalek benetako 
inplikazio politikorik ez badute inplikazio politikorik ez badute ezinezkoa ezinezkoa 
izango da Foroak aurrera egitea.izango da Foroak aurrera egitea.
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Kulturgintzan Foroaren Kulturgintzan Foroaren 
jardunbideajardunbidea

KULTURGINTZAN FOROAk osoko bilkura egingo du, KULTURGINTZAN FOROAk osoko bilkura egingo du, 
gutxienez urtean behin, eta bertara deituko dira Bizkaiko gutxienez urtean behin, eta bertara deituko dira Bizkaiko 
lurralde historikoko udal eta mankomunitate guztiak, lurralde historikoko udal eta mankomunitate guztiak, 
denei interesatzen zaizkien gaiak lantzeko.denei interesatzen zaizkien gaiak lantzeko.

Lan operatiboa eraginkorragoa izan dadin, Bizkaiko Lan operatiboa eraginkorragoa izan dadin, Bizkaiko 
udalak talde eta azpitaldeetan banatuko dira, proiektuan udalak talde eta azpitaldeetan banatuko dira, proiektuan 
ezarritako helburuak lortzearren.ezarritako helburuak lortzearren.
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Kulturgintzan Foroaren Kulturgintzan Foroaren 
jardunbidea jardunbidea 

Kultur Ekintzako Zerbitzuak, hainbat parametro aintzat Kultur Ekintzako Zerbitzuak, hainbat parametro aintzat 
hartuta (udalerrien kokapen geografikoa, bakoitzaren hartuta (udalerrien kokapen geografikoa, bakoitzaren 
biztanle kopurua, udalen arteko distantziak eta interes biztanle kopurua, udalen arteko distantziak eta interes 
erkidekoak izan daitezkeen gaiak...), taldez eta erkidekoak izan daitezkeen gaiak...), taldez eta 
azpitaldez osatutako egitura batean banatu ditu Bizkaiko azpitaldez osatutako egitura batean banatu ditu Bizkaiko 
udalak, lan operatiboa betetzeko.udalak, lan operatiboa betetzeko.

Biztanle gutxien dituzten udalerriak hartzen dituzten Biztanle gutxien dituzten udalerriak hartzen dituzten 
taldeetan hasiko da lana, uste baita horietan egin behar taldeetan hasiko da lana, uste baita horietan egin behar 
dela ahalegin handiena proiektuak dituen helburuak dela ahalegin handiena proiektuak dituen helburuak 
lortzeko. Ondoren, lan hori gainerako taldeetara lortzeko. Ondoren, lan hori gainerako taldeetara 
zabalduko dazabalduko da. . 
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Kulturgintzan Foroaren Kulturgintzan Foroaren 
jardunbideajardunbidea

Proposamen irekia izango da. Talde ezberdinetan dauden Proposamen irekia izango da. Talde ezberdinetan dauden 
udalek kultur proiektuak batera abiarazteko ekimena balute, udalek kultur proiektuak batera abiarazteko ekimena balute, 
Sailak kasu egingo lieke eta foro honen barruan bultzatuko Sailak kasu egingo lieke eta foro honen barruan bultzatuko 
lituzke. lituzke. 

Talde bakoitzeko lanTalde bakoitzeko lan--saio guztiak leku bakarrean egin saio guztiak leku bakarrean egin 
daitezen, talde bakoitzean udalerri bat aukeratuko da. Landaitezen, talde bakoitzean udalerri bat aukeratuko da. Lan--
saio horietan Kultur Ekintzako Zerbitzuko teknikariek ere saio horietan Kultur Ekintzako Zerbitzuko teknikariek ere 
parte hartuko dute. Orobat, harremanetarako bide parte hartuko dute. Orobat, harremanetarako bide 
iraunkorrak sortuko dira.iraunkorrak sortuko dira.
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LanLan--taldeaktaldeak
•• BUSTURIALDEABUSTURIALDEA

AjangizAjangiz, , ArratzuArratzu, Bermeo, , Bermeo, BusturiaBusturia, , EaEa, , ElantxobeElantxobe, , EreEreññoo, , 
ErrigoitiErrigoiti, , ForuaForua, , GautegizGautegiz--Arteaga, Arteaga, GernikaGernika, , IbarrangeluIbarrangelu, , 
KortezubiKortezubi, , MendataMendata, Morga, Mundaka, , Morga, Mundaka, MuruetaMurueta, , MuxikaMuxika, , 
NabarnizNabarniz, , SukarrietaSukarrieta..

•• URIBEKOSTAURIBEKOSTA
BarrikaBarrika, , BerangoBerango, Getxo, , Getxo, GorlizGorliz, , LeioaLeioa, , LemoizLemoiz, , PlentziaPlentzia, , 
UrdulizUrduliz, , SopelaSopela..

•• LEALEA--ARTIBAIARTIBAI
AmorotoAmoroto, , AulestiAulesti, , BerriatuaBerriatua, , EtxebarriaEtxebarria, , GizaburuagaGizaburuaga, , 
IspasterIspaster, Lekeitio, , Lekeitio, MarkinaMarkina, , MendexaMendexa, , MunitibarMunitibar, Ondarroa, , Ondarroa, 
ZiortzaZiortza..

TeknikariaTeknikaria: Elena Alzaga : Elena Alzaga BerriatuaBerriatua
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LanLan--taldeaktaldeak
•• ARRATIA ARRATIA 

Arantzazu, Arantzazu, AreatzaAreatza, , ArteaArtea, , BediaBedia, Dima, , Dima, IgorreIgorre, , LemoaLemoa, Ubide, , Ubide, 
ZeanuriZeanuri, , OtxandioOtxandio..

•• DURANGALDEADURANGALDEA
AbadiAbadiññoo, , AmorebietaAmorebieta--EtxanoEtxano, , AtxondoAtxondo, , BerrizBerriz, Durango, Ermua, , Durango, Ermua, 
Elorrio, Elorrio, GaraiGarai, , IurretaIurreta, , IzurtzaIzurtza, , MallabiaMallabia, , MaMaññariaaria, , ZaldibarZaldibar..

•• ENKARTERRIAKENKARTERRIAK
AlonsotegiAlonsotegi, , ArtzentalesArtzentales, Balmaseda, Galdames, , Balmaseda, Galdames, GordexolaGordexola, , 
GueGueññeses, , KarrantzaKarrantza, , LanestosaLanestosa, Sopuerta, , Sopuerta, TurtziozTurtzioz, , ZallaZalla..

•• NERBIOINERBIOI--IBAIZABALIBAIZABAL
ArakaldoArakaldo, , ArrankudiagaArrankudiaga, , ArrigorriagaArrigorriaga, Basauri, , Basauri, EtxebarriEtxebarri, , 
GaldakaoGaldakao, , ZaratamoZaratamo, , ZeberioZeberio, , UgaoUgao, , OrozkoOrozko, , UrduUrduññaa

TeknikariaTeknikaria: Koldo : Koldo NarbaizaNarbaiza OlaskoagaOlaskoaga
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LanLan--taldeaktaldeak
•• TXORIERRITXORIERRI

DerioDerio, , ErandioErandio, , LarrabetzuLarrabetzu, Lezama, , Lezama, LoiuLoiu, Sondika, Zamudio., Sondika, Zamudio.

•• EZKERRALDEAEZKERRALDEA

AbantoAbanto--ZierbenaZierbena, , BarakaldoBarakaldo, , MuskizMuskiz, , OrtuellaOrtuella, Portugalete, , Portugalete,  
SanturtziSanturtzi, Sestao, , Sestao, TrapagaTrapaga, , ZierbenaZierbena..

•• MUNGIALDEAMUNGIALDEA

Arrieta, Arrieta, BakioBakio, , FruizFruiz, , GamizGamiz, , GatikaGatika, , LaukizLaukiz, Maruri, Maruri--JatabeJatabe, , 
MeMeññakaaka, , MungiaMungia..

TeknikariaTeknikaria: Mikel Murillo : Mikel Murillo AurrekoetxeaAurrekoetxea
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LANLAN--TALDEAREN FORU TALDEAREN FORU 
TEKNIKARIAKTEKNIKARIAK

Busturialdea, Uribekosta eta Lea-Artibai
Elena Alzaga Bilbatua
Telefonoa 944068716 -944068710 
e-mail: elena.alzaga@bizkaia.net

Arratia, Durangaldea, Enkarterriak eta Nerbioi-
Ibaizabal

Koldo Narbaiza Olaskoaga
Telefonoa 944068711 –944068710 
e-mail: koldo.narbaiza@bizkaia.net

Txorierri, Ezkerraldea eta Mungialdea
Mikel Murillo Aurrekoetxea
Telefonoa 944063505 –944068710 
e-mail: miguel.murillo@bizkaia.net
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eskerrik asko!!eskerrik asko!!

ZuenZuen ekarpenenekarpenen zainzain
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