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Hau Egia da! hitz joko baten emaitza da, batetik Egia auzoaren 
izen propioa jasotzen duena, eta bestetik, egia (verdad) hitza 
jasotzen duena. Helburua beraz, bikoitza da; lehenik ,Egia 
auzoari, bere kaleei eta bizilagunei  erreferentzia egitea  eta 
jarraian auzoak bizi duen errealitate sozial eta kultural anitza 
balioan jartzea.  Gainera, sarritan migrazioari loturik   joan ohi 
diren gezur, egia erdi, zurrumurru eta esamesetan arreta jartzen  
laguntzen digun esaera da.

Proiektuaren lan talde nagusia kultur bitartekaritza eta aniz-
tasunean lanean ari diren elkarte eta erakunde ezberdinek 
osatzen dute: Emaus Gizarte Fundazioak, Dar Dar Gizarte 
Ekimenezko Kooperatibak, Gipuzkoako SOS Arrazakeriak, 
Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkarteak,  Ongi etorri 
eskolara ekimenak, Donostiako Udaleko Kultur  Aniztasun eta 
Partaidetza sailak, Egia Bizirik auzo elkartea eta Tabakalerako 
Hezkuntza arloak, hain zuzen ere.

Proiektu hau, aipatutako eragileek beraien testuinguru zuze-
nean egunerokoan bizi duten aniztasunaren ikuspegia modu 
orokorrago batean lantzeko beharretik dator. Azken urteetan 
emandako aldaketa demografiko eta urbanoei erantzuten dio 
Hau Egia da! proiektuak. Jatorri anitzeko bizilagun, erabiltzaile 
eta langile asko iritsi baitira auzora, eta proiektuak bizikidetzan 
eta kulturartekotasunean oinarritutako lana aurrera ateratzea 
du helburu. 

Aberastasunez beteriko agertoki berri honek aukera ugari es-
kaintzen dizkigu, eta aldi berean egoeraren inguruko lan aktibo 
bat eskatzen du guztion partetik. Kontrakoak, beste alde batera 
begiratzeak alegia, koexistentzia egoera edota gatazka ere ekar 
lezakeelako. Proiektu honek auzoan inklusio bideak esploratu 
nahi ditu, kultur aniztasunaren inguruan lan egiteko.

Esku artean duzun dokumentua 2019ko irailetik 2020ko 
otsailera bitartean Donostiako Egia auzoan egindako ikerketa 
baten emaitza da. Bertan azken urteotako prozesu migratzai-
leek auzoan eragin dituzten aldaketa batzuk jaso dira, jatorri 
anitzeko bizilagunen errealitateak gertuagotik ezagutu dira eta 
elkarbizitzaren bideak aztertu dira, ondorio batzuk ere atera 
direlarik.  Egoera atzematea  da helburua. Bouchra El Baghda-
dik eta Ekain Ormazabalek burutu dituzte ikerketaren markoa, 
landa-lana eta erredakzioa eta Joxe Jimenezek zuzendu du lana. 

Kontutan eduki beharrekoa da dokumentuaren erredakzioa 
bukatu eta hilabetera COVID-19ak sortutako munduko pan-
demiak auzo mailan izandako eragina. Egoerak diagnostikoan 
agertzen diren ondorio eta errealitate batzuengan eragina izan 
duela esan dezakegu, batez ere, egoera zaurgarrian bizi diren 
kolektiboen bizitzen prekarizazioan. Ikuspegi antirrazista are 
eta beharrezkoago bihurtu da.

Euskal Herriaren historia oso loturik egon da prozesu migrat-
zaileekin, XIX.mendean “Amerikak egitera” joandakoak edo 
XX.mendean, gerraosteko   hamarkadetan, batik bat Gaztela 
eta  Extremaduratik etorritako biztanleak dira adibide azpi-
marragarrietako batzuk. Orain, XXI. mendean sartzearekin 
batera, fenomeno berriak eman dira migrazioari lotuak,  glo-
balizazioa tarteko.  Euskal Herriko auzo eta herrietara jatorri 
anitzeko biztanle asko etorri da bizitzera arrazoi ezberdinak 
medio. Arrazoi nagusia, horietako pertsona askok euren 
herrialdeetan bizi dituzten pobrezia eta segurtasunik gabeko  
egoerak dira.  Horietaz gain, badira euren herrialdea utzi eta, 
beste batzuk ezagutzeko gogoak bultzatuta etorri direnak , edo 
aldez aurretik hitzartua zuten lanpostu batek ekarri dituenak, 
bikoteak… 

Errealitate horiek gerturatu eta ezagutzea ezinbestekoa da 
elkarbizitzaren osasuna ona izan dadin eta kultur aniztasunez 
beteriko agertoki berri  honi ahalik eta etekin komunitario han-
diena ateratzeko. Lan hau beraz, Egiako  auzoan bizi den 
errealitate berri honetara hurbilpen bat da, bizilagun 
berrien inklusio bideak aztertzeko aukera bat.

Bouchra El Baghdadi, Ekain Ormazabal, Joxe Jimenez eta Hau Egia da! 
Lan talde osoa
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OINARRI TEO-
RIKOAK ETA 
TESTUINGURUA

1
Atal honek aukeratutako ikerketa-testuinguruaren aurkezpen-
gutuna izan nahi du, zehazki, Egia auzoko bizilagun taldearen 
habitat naturala. Lehenengo zatian, literatura zientifikoari 
begiratuta, kulturen arteko bizikidetza komunitarioaren 
esparru teorikoa aurkezten dugu funtsezko bost kontzepturen 
bidez: kulturen arteko estrategia, bizikidetza positiboa, gizarte-
kohesioa, auzo-kidetza, eta bidelaguntza. Bigarren zatian, 
bizilagunen ezaugarri soziodemografikoen deskribapen laburra 
aurkeztuko dugu: kopurua, jatorria, adina, generoa eta errenta 
ekonomikoa lurralde-unitate bakoitzeko.

Migrazioa mundu osoko 271 milioi pertsonari baino gehiagori 
eragiten dien fenomeno globalizatua da (Nazio Batuen Erakun-
dea (NBE), 2020), eta hainbat testuingurutan kultura desberdi-
nen arteko harreman berriak bultzatzen ditu etengabe. Errea-
litate horrek eragiten duen garrantziaren ondorioz, hainbat 
ikerketa egin behar izan dira jatorrizko herrialdetik irteteko 
arrazoi ohikoenak identifikatzea lortu dutenak: jatorrizko he-
rrialdeko zaurgarritasun sozioekonomikoko egoerak (hezkunt-
zarako irisgarritasun eza, etxebizitzarik gabe, pobrezia…), 
asilo bila jazarriak (gerrak, diktadurak, sexu-genero erasoak)… 
(Berry eta Hou, 2016). 

Aspaldidanik dugu kultura-aniztasuna agerian, baina zenbait 
datu lagungarri izan daitezke Euskal Herriko edozein herritan 
dugun erronka sozialaz jabetzeko. Egun, Ikuspegi-Immigra-
zioaren Euskal Behatokiaren arabera (2020), Euskal Autonomia 
Erkidegoko biztanleria osoaren % 10,9 beste herrialde batean 
jaioak dira. Donostian, 188.163 biztanleetatik, % 8,3k (15.711) 
jatorri migratzaile desberdinak dituzte: Latinoamerika (% 60), 
Europar Batasuna (% 24), Afrika (% 9), Asia (% 6,6) eta Oze-
ania (% 0,3). Hori dela eta, migrazioa norabide biko interakzio-
prozesu bihurtzen da bizilagunen (zaharrak eta berriak) artean, 
lurralde partekatu batean, non pertsona guztiek oinarrizko 
bizi-premiak (norberakoak eta kolektikoak) asetzea bilatzen 
duten. Aniztasun kulturalaren kudeaketa egokia arrazakeriaren 
aurkako txerto ona izan liteke, baita bizikidetza positiboa sustat-
zen duen medikuntza ere. 

Hortik abiatuta, Hau Egia da proiektuak erreferentzia gisa hart-
zen ditu Europako Kontseiluak Intercultural Cities (Kulturarteko 

Hiriak)  programan diseinatutako estrategiaren ekintza-printzi-
pioak: ekintza-printzipioak:

• Berdintasuna: eskubide berdintasuna, betebeharrak eta 
aukera berdintasuna sustatzea. Horretarako politika, programa 
eta jarduera guztietan diskriminazio eza bermatu eta herritar 
guztien eskubide politiko, sozial eta konomiko guztiak ahalbide-
tu behar dira.  

• Aniztasunaren aitortza: aniztasuna onartu eta ikusarazi, 
aniztasun horren aukerak eta abantailak balioan jarriz, eta 
elkarbizitzak sortu ditzazkeen erronkak gutxituz. 

• Interakzioa eta parte-hartzea: jatorri askotariko pert-
sonen arteko harremana eta interakzio positiboa ahalbidetu, 
kidetza sentimendu partekatu bat sortuz. Partaidetza espazio 
guztiak hiritar guztientzat irisgarri izan daitezen eta haien aniz-
tasunaren isla berma dezaten.

Kulturarteko ikuspegian lan egin nahi dugu etorri berriak 
komunitatean inplikatzeko eta kulturen arteko elkarbizitza 
positiboa izateko. Izan ere, leku berean bizi diren pertsona 
guztien ahotsa eta parte-hartzea kontuan hartu behar ditugu 
nahitaez, ingurunea mobilizatzen eta eragiten baitute. Bide 
batez, elkarrekin biziz ikasten da elkarrekin bizitzen. Horrega-
tik, funtsezkoa da elkarbizitzarako espazio komunak eraikitzea. 
Auzoak, eskolak eta kulturako eta aisiarekin lotutako jarduerak 
egiten dituzten erakundeek aukera asko eskaintzen dituzte 
komunitatean bizikidetza sortzeko. Guztion arteko elkarbizitza 
horretan, elementu dinamizatzaile bat, kohesioa bultzatzen 
duena, jardun kolektiboko proiektuak planteatzea da, zeint-

elkarrekin 
biziz ikasten 

da elkarrekin 
bizitzen

zuk hainbat jatorritako pert-
sonak barne bilduko dituzten 
eta auzoko espazio komunak 
partekatuko dituzten (Masabeu, 
2020). Halere, iristen direnen 
eta harrera-gizartearen arteko 
gizarte-kohesioa ez da erra-
za. Gizarte-kohesioak, gizarte 
batek kide guztien ongizatea 

“ “
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bermatzeko duen gaitasuna adierazten du, desberdintasunak 
ahalik eta gehien murriztuz eta polarizazioa saihestuz (Euro-
pako Kontseilua). Gizarte-kohesioa ezaugarri duen gizartea 
pertsona libreek osatutako komunitate solidarioa da, helburu 
komun horiek bitarteko demokratikoen bidez lortu nahi ditue-
na. Gizarte-kohesioa, integrazio- eta ongizate-mekanismoak 
kausalki lotzen ditu gizabanakoak gizartean erabat partaide 
izatearekin. Gizarteratzea eta kide izatea, edo berdintasuna eta 
kide izatea dira ongizate-estatuaren pean antolatutako gizartee-
tan gizarte-kohesioaren nozioaren ardatzak (Cepal, 2007).

Identitate sentimenduarekin lotura zuzena duen kontzeptua 
auzo-kidetza da. Subjektu kolektiboa lankidetzarekin eta ni 
biografikoarekin eraikitzen da (Emaus, 2018). Komunitate-
koa izatearen sentimendua gizarte- eta lurralde-identitateak 
markatzen du, eta hori, neurri handi batean, auzoko inklusio-
mailaren, komunitateko espazio komunetako interakzioaren, 
espazio publikoaren erabilera egokiaren eta bertan aktiboki 
parte hartzearen araberakoa da. Bizilagun berriek beren habi-
tat (auzo) berrira egokitzeko biziko duten prozesu dinamikoan, 
baliozkotzat eta eraginkortzat jotzen den estrategia bidelagunt-
za da. Bidelaguntza truke-kontua da, bidea elkarrekin egiteko 
aurrez pentsatutako proiekturik gabe albokoarengana joatea 
onartzea da, bizikidetza eraldatzen duten harremanak eraikit-
zea da, hurbiltasun-harreman horiek estereotipoak hausteko eta 
kulturen arteko interakziorako eredu komunitarioak sortzeko 
baliatzea da, eta komunitatean espazio propioa aurkitzeko 
modu kooperatiboan lan egitea. Bidelaguntza, lurralde bateko 
eguneroko bizikidetzaren ahulezia- edo gatazka-egoerek sortu-
tako zailtasunak gainditzeko, elkarrekin konponbide posibleak 
eraikitzea da (Jimenez-Jimenez, J., Huegun, A., eta Planella, 
J., 2019). Beraz, auzo bateko sistema komunitarioan laguntzea 
funtsezko tresna izango da bazterketari aurre egiteko eta au-
zoko herritar guztien arteko bizikidetza eraikitzeko. Auzoa kul-
tura-aniztasunak aberastutako kultura anitzeko herritartasuna 
duten hainbat espazio dituen habitat gisa ulertuta (Kymlicka, 
2011) eta komunitatean aktiboki parte hartuz garatuta, lurral-
dean eta haren aniztasunean errotutako nortasun positiboa 
sustatzen duen mekanismo bat da (Banks, 2011)

Bidelaguntza

truke-kontua da

bizikidetza 
eraldatzen duten 

harremanak 
eraikitzea da

elkarrekin 
konponbide 

posibleak 
eraikitzea da

“
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Egia auzoa Donostiako ekialdean kokatuta dagoen auzoa 
da. Urumea ibaia, Gros, Ategorrieta-Ulia eta Intxaurrondo 
auzoen artean gelditzen den lur eremu honek 117 hektarea ditu 
eta horiek zazpi unitate txikitan banatzen dira: Aldakoenea, 
Atotxa, Iruresoro, Jai Alai, Mundaitz, Urumea pasealekua, To-
laregoia. Egiak 14.969 biztanle zituen 2020ko urtarrilaren 1ean 
eta horietatik 1.325 pertsona (% 8,9) hainbat herrialde des-
berdinetatik etorritakoak dira. Jaioterriaren arabera aztertzen 
baditugu datuak, kopuru horrek gora egiten du 1.824 (%12,19) 
izateraino, eta jatorrizko herrialdeak eta biztanleen kopuruak 
pixka bat aldatzen dira: Honduras (376), Nikaragua (198), 
Kolonbia (140), Italia (120), Ekuador (118), Argentina (88), 
Frantzia (67) eta Maroko (66). Generoa eta adinari erreparatuz, 
Egian 8.065 emakume bizi dira eta euren batez besteko adina 
49 urtekoa da; gizonak aldiz, 6. 904 dira eta 45 urtekoa da 
batez beste duten adina. Etorkin jatorridun biztanleen artean, 

14.969 
biztanle

%8,9
etorkin 

jatorrikoak

%53,96
EMAKUMEAK

Bataz besteko adina 33

%46.04
GIZONAK
Bataz besteko adina 32

Bataz besteko adina

Emakumeak 49
Gizonak 45

U-T.

1 Aldakonea
2 Atotxa
3 Iruresoro
4 Jai Alai
5 Mundaitz
6 Paseo del 
Urumea
7 Tolaregoia

Guztira

Biz. 

guztira

706
2.894
6.805
2.582

18
1.344

620

14.969

Atzerritar
kopurua

43
186
809
228
0
44

15

1.325

%

6,1%
6,4%
11,9%
8,8%
0,0%
3,3%

2,4%

1.325

1. Irudia. 
Auzoko atzerritar biztalneen errepresentazioa bizi-unitateen arabera 

(Donostiako Udala, 2018).

aldiz, 715 dira emakumeak, (% 53,96) eta horien batez besteko 
adina 33 urtekoa da. Gizonezkoak, aldiz, 610 dira (%46,04) eta 
batez bestekoa 32 urtekoa da. Beraz, atzerriko jatorria duten 
bizilagunak gazteagoak dira. Unitate txikiak aztertuz,  1.325 
atzerriko herritartasuna duten biztanle horietatik, 809 (%11,9) 
Iruresoron bizi dira, 228 (%8,8) Jai Alaien, 186 (%6,4) Ato-
txan, Urumea pasealekuan 44 (%3,3), Aldakonean 43 (%3,2) 
Tolaregoian 15 ( %1,1)  eta Mundaitzen 0 ( %0). Hau da, 
Iruresoroko unitate txikian kontzentratzen da jatorri migrantea 
duen biztanleriaren gehiengoa (%11,9).  Alde batetik logikoa 
izan daiteke, Iruresorok baitauka biztanle kopuru gehien, 6.805 
guztira. Halere, Egiako beste herrialde bateko herritartasuna 
duen biztanleriaren batez besteko ehunekoa oro har % 8,9koa 
bada ere, Iruresoron %11,9koa da. Berezitasun horien harira, 
Iruresoroko errealitate sozioekonomikoa  aztertu dugu, kolekti-
bo honen testuingurua apur bat gehiago ulertzeko asmoz. 
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Errenta familiarrari dagokionez eta Eustat-ek 2016an  
errentaren batez besteko datuei buruz argitaratutako informa-
zioaren arabera , Egiak Donostia osatzen duten 18 auzoetatik 
famili errenta totalaren bataz besteko 5. baxuena du (Egia 
40.895), soilik Loiola (39.486), Miracruz-Bidebieta (38.910) 
Martutene (37.812)  eta Altzaren aurretik (34.440). 

Tabla 1. Renta de los vecinos y las vecinas de Egia por unidad menor (Eustat 2016)

Egiako unitate txikietako datuetara jo ezkero, Iruresoro da 
datu baxuenak dituena, batez beste 35.171ko familia erren-
ta totalarekin, eta hurrengo baxuena Aldakoenea litzateke 
39.811eurorekin; batez besteko altuena duen unitatearekin, 
Tolaregoiakoa hain zuzen, aldea 25.000 eurotik gorakoa da.  
Baina , Eustatek 2016an egindako ikerketak azterketa zorrot-
zago bat egiteko aukera eman digu. Lehenengo taulako datuen 
arabera, Iruresoroko unitatearen informazioak atentzioa 
eman digu; biztanleen errenta osoaren batez bestekoa 35.171€-
koa izanda, Estatu espainiar nazionalitatedun familiek batez 
beste 36.580€-ko errenta osoa dute, aldiz, atzerriko nazionali-
tatedunak 18.465€-koa dute. Kopuru esanguratsua da, jatorri 
migranteko familiak besteekin alderatuta ia irabazien erdia 
jasotzen dute. Are gehiago, beste unitate txikietan bizi diren 
atzerritar jatorriko familien  batez bestekoak aintzat hartuz, 
Iruresoroko migratzaile jatorridunena da errenta baxuena. 

Labur-labur, Egia auzoko datuak Donostiakoekin alderatuz, 
biztanleria herritartasunari dagokionez, nahiko antzekoak 
direla esan dezakegu. Egun (2020), Donostiak dituen 188.163 
biztanleetatik 22.624 (% 12,02) dira atzerriko naziotasuna 
dutenak , iaz baino 1.340 pertsona gehiago (%7,7) eta horiek 
128 herrialdetatik datoz. Hondurasek jarraitzen du herritar-
tasun nagusiena izaten 2.197 biztanlerekin (%14,01), bigarren 
Nikaragua 1.908 biztanlerekin (%12,16 ) eta Maroko 1.091 
pertsonekin (%6,96). Aipagarria da Kolonbiako nazionalitatea 
duten pertsonak %36,9 gehitu direla, eta 984 pertsona izatera 
pasa dira %6,96 , laugarren maila lortzen duelarik. Aipatu 
behar da Hego Amerikan jaiotako bizilagun askok hiritartasun 
bikoitza dutela, espainiarra eta bere jatorrikoa, eta errolda 
datuetan Espainiako nazionalitatedun bezala agertzen direnez 
bere jatorriko datua galtzen da. Horregatik, jaioterriko datuak 
begiratzea interesgarria izaten da. Horien arabera, Donostian 
22.624 (12,02%) biztanle agertzen dira beste herrialde batean 
jaioak, eta horietatik kopurutsuenak hauexek dira: Honduras 
(%10,94), Nikaragua (%9,30), Kolonbia (%8,55), Ekuador 
(%5,56) eta Maroko (%5,44). Ondorioz, argi ikusten da 6.913 
pertsonen datuak galduko liratekeela hiritartasunari soilik erre-
paratuko bagenio. 

jatorri migranteko familiak 
besteekin alderatuta ia 
irabazien erdia jasotzen dute



HAU EGIA DA! SAREA - 2020 IRAILA

9
Imagen 2. 

Egia auzoa
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HELBURUAK 
ETA 
METODOLOGIA

2
Ikerketa honen helburu nagusia da

Egiako kultur aniztasunaren 
eta bizikidetzaren inguruko ar-
gazki dinamiko bat ateratzea.

Etorkizun laburrean, balizko esku-hartze komunitarioak 
diseinatu eta aplikatzeko norabidea zein estrategia marrazten 
lagunduko digun diagnosia egitea, hain zuzen ere. Horretarako 
diagnosi honen helburu zehatzak aurkezten ditugu:

1. 

Egia auzoko jatorri askotariko bizilagunen ezaugarriak eta 
oinarrizko beharrak identifikatzea. 

2.  
Auzoko elkarbizitza espazioak aztertzea zein kulturen arteko 
harreman ematen diren eta nolakoak diren jakiteko, eta elkar 
ezagutza eta kulturen arteko topaketa bultzatzeko.  

3. 

Egia auzoan bizi diren bertako zein jatorri migratzaileko biz-
tanleriaren bata bestearekiko elkarbizitzaren inguruko pertze-
pzioak aztertzea.

4. 

Egia komunitateak eskaintzen duen elkarbizitzarako bidela-
guntza sistema identifikatu eta auzoko eragileen arteko siner-
giak bultzatu.

Ikerketako helburuei erantzuteko asmoz, urrats berri bat eman 
dugu diseinu metodologiko aproposena aukeratuz. Horrexega-
tik hurrengo paragrafoetan modu zehatzean diseinu metodolo-
gikoa, informazio bilketarako tresnak, azterketarako prozedu-
rak, ikerketaren prozesua eta kalitatezko irizpideak azalduko 
dira.  
 
Azterketa etnografikoaren diseinua kasu bakarreko azterlan 
batean zentratzen da (Yin, 2018); bizitza gizarte-errealitate 
konplexu gisa ulertzen du, komunitateko eguneroko bizitzan 
elkarrekin bizi diren eta parte hartzen duten eragile protagonis-
ten komunikazio intersubjektiboaren bidez ehundua. Horrega-
tik, bizilagunen portaerak gidatzen dituzten esanahi partekatuak 
ulertzeko modurik onena gizarte-testuingurutik (auzoa) izango 
da, bertan gertatzen baita elkarrekintza komunikatiboa (Cas-
tells, 2009). 
 
Ikerlana paradigma kritiko baten babespean kokatzen dugu, 
praktika ulertzeko eta Egia auzoko bizilagunen bizikidetza po-
sitiboa eta parte-hartze aktiboa sustatuko duten erabaki egokiak 
hartzeko behar besteko informazioa lortzeko asmoz. Aplika-
tutako diseinuak Ikerketa-Ekintza Parte-hartzailearen (IEPH) 
eredu kritiko eta emantzipatzailearen ezaugarriak jasotzen 
ditu. Eredu horrek espazio berri bat eraikitzen du testuinguru 
sozioedukatiboa aztertu eta eraldatzeko eta komunitateko parte-
hartzaile guztiengan nortasun inklusiboagoa lortzeko (Parrilla, 
Sierra eta Fiuza, 2018). Lanaren denbora-sekuentzia ho-
nako hau izan da: (1) Diagnostikoa eta testuinguru praktikora 
hurbiltzea; (2) ekintza-programa bat diseinatzea; (3) efektuak 
testuinguruan inplementatzea eta ikertzea, diseinu parte-hart-
zaile batetik; (4) eztabaida, hausnarketa eta planifikatu beha-
rreko aldaketa-proposamenak (Kemmis, McTaggart eta Nixon, 
2014). Azterlan honetan, ikerketa-ekintza parte-hartzailearen 
prozesuaren lehen fasea baino ez da jasotzen, Diagnostiko 
Soziala Parte Hartzailea (DPS) izenekoa. Fase horren helburua 
izan da komunitateko kideak protagonistak izatea haien beha-
rrak identifikatzen eta kulturen arteko bizikidetza hobetzeko 
ekintza-ildo berriak taxutzen (Aguirre, Sales y Escobedo, 2014; 
Sales Ciges eta Moliner García, 2020). Ikerketa hau, batik bat, 
metodologia kualitatiboen aterpean koka dezakegu. Nahiz eta 
izaera kuantitatiboko datu esanguratsu ezberdinak erabili jatorri 
ezberdineko kolektiboaren profil soziodemografikoa azaltzeko,  
hainbat aspektu (pertzepzioak, sozializazio espazioak, bidela-
guntza estrategiak…) ezagutzeko izaera kualitatiboko tresnak 
egokitzat jo dugu. 
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Azterlanean parte hartu duten pertsonen lagina hautatzeko, la-
ginketa teorikoa erabili da; horrek esan nahi du pertsonen hau-
taketa sakontasun-kritikaren pean egin dela, eta ez hainbeste 
laginaren hedapenaren arabera. Horrek erakusten du azterlanak 
apustu egiten duela Egia auzoko bizikidetza komunitarioaren 
esperientziari buruzko informazio garrantzitsua (familiak, bitar-
tekariak, teknikariak) emateko gaitasun handiagoa duten pert-
sonak bilatzeko. Oro har, honako hau da azterlanean parte hartu 
duten pertsonen profila informazioa biltzeko inplementatutako 
prozeduren bidez: 8 espazio publikoetako erabiltzaileak (be-
haketa), jatorri desberdinetako 14 pertsona (bizitza-historiak), 
udal-agente bat (elkarrizketa erdiegituratua), 32 pertsona 6 
eztabaida-taldetan (bizilagun berriak, bertako bizilagunak, talde 
dinamizatzailearen kulturarteko erakundeak, auzoko ekipamen-
du soziokulturalak, elikagaien bankua eta gizarte-zerbitzuetako 
profesionalak) eta 12 pertsonaz osatutako ikerketa taldea. 

Jarraian informazioa biltzeko erabilitako ikerketa tresnak 
deskribatuko ditugu: behaketa parte hartzailea, argazki etnogra-
fikoak, sakoneko elkarrizketak, bizitza historiak eta eztabaida 
taldeak. Lehenengo urratsean kolektibo ezberdinek partekat-
zen dituzten espazioak identifikatu genituen: espazio publiko 
irekiak eta espazio publiko estaliak. 

Behaketa parte-hartzailerako aztertu beharreko espazioak hau-
tatzeko, auzoko kulturarteko eragile bitartekariek (Ongi etorri 
eskolara, Sos Arrazakeria, Egia Bizirik…) lagunduta, nahita 
hautatu ziren. Egia auzoko eguneroko bizimoduaren izaera 
parte-hartzailea eta eraldatzailea izateagatik onartutako oina-
rrizko herritarren espazioak.  Espazioak hautatzeko oinarrizko 
informazio-tresna gisa, “Auzo paisaiak” (Tabakalera, 2014) 
soziograma erabili zen. Bertan, Egiako ekosistema soziala ja-
sotzen da, eta Tabakaleraren eta auzoko eragile soziokulturalen 
arteko lankidetza-proiektu batean egin zen. Jarraian, 3. Taulan 
behatuko elkarbizitza espazioen zerrenda ikus daiteke.  

2. Taula. Egia auzoan behatutako elkarbizitza espazioak.

ITXIAK IREKIAK

Tabakalera
eraikuntza
(barnean)

Egiako 
Kultur

Etxea

Centro
de salud 
de Egia

Plaza
Haundi

Gladys enea

Tabakalera
(kanpoaldea 
eta atariak)

Egia 
kaleko

komertzioak

Blas de 
Otero
plaza
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Bigarren urratsa moduan, bizilagun berri ezberdinei berain bi-
zitza historia kontatzea gonbidatu genien. Teknika honen izaera 
kontuan hartuz, bururatu zitzaigun askoz errazagoa izango 
zela nork bere bizi esperientziatik hitz egitea, eta bertatik irten 
zitezkeen hari muturretatik tira egitea, Egia, inklusioa eta kul-
turartekotasuna bezalako auzietara iristeko. Gainera, pertsona 
hauen ibilbideak sarritan oso bereziak eta esanguratsuak izan 
ohi dira, eta horrek gizatasunaren ikuspegitik ikerketa honek 
asko aberastu du. Zehazki, 14 bizilagunen ezaugarriak hauek 
izan dira (ikus lagina eranskinean): adina (19 -57 artekoa), 
generoa (7 gizon eta 7 emakume), jatorria (Afrikako 4 lagun, 
Asiako 3, Hego-erdi Amerikako 6 eta Europa ekialdeko 1) eta 
nazionalitateak (Maroko, Senegal, Nigeria, Honduras, Nikara-
gua, Ekuador, Pakistan, India, Txina eta  Errumania). 

Hirugarren tresna, sakoneko elkarrizketa izan da. Kasu hone-
tan, elkarrizketa bakarra burutu genuen Donostiako Gizarte 
Zerbitzuekin harreman handia zuen udaltzain bati egin genion. 
Hasierako gure asmoa pertsona horrek eztabaida talderen 
batean parte har zezan izan zen, baina ez zuen nahi horrelako 
formatu batean parte hartu, eta, beraz, aurrez aurreko tresna hau 
irtenbide egokia izan zen informazio ugari jasotzeko. Elkarri-
zketa batez ere, bere lan esperientziatik azken urteetan ikusi 
duen horretan zentratu zen.

Laugarrena eta azken tresna, eztabaida-taldeak izan ziren. Bla-
sek dioen moduan (2008) teknika honek sakoneko elkarrizketen 
abiapuntu bera du, baina pertsona bati soilik egin beharrean, 
talde bati egiten zaio, kideen iritziak eta ikuspegiak taldekideak  
harremanetan daudenean aztertu nahi baitira. Parte hartzaile 
orok zuen Egia auzoarekin loturaren bat: lanagatik, bertan 
bizi edo jardueraren bat bertan egiten dutelako edota bertatik 
igarotzen direlako. Eztabaida taldeen helburua: «gai baten arlo 

garrantzitsuenak ezagutu, gai horren inguruan taldekideen 
artean egon daitezkeen ikuspuntuak ikertu edo adostasun eta 
desadostasunak aztertzea»(Juaristi, 2003,176 or.) da. Auzoko 
aniztasuna kontuan hartzeko asmoz, orotara 34 lagunek parte 
hartu dute 6 eztabaida talde ezberdinetan; laginaren bilketan 
egindako lana azpimarratzekoa dela uste dugu aldagai ezberdi-
nak errespetatu izan direlako: genero parekidetasuna, adin tarte 
ezberdinak, lanbide okupazioa eta auzoko eragile ezberdinen 
adierazgarritasuna. Osaketa aldetik, beste jatorri batetik eto-
rritako bizilagunak talde bakar batean elkartu genituen; aldiz, 
osatu genituen gainerako bost taldeetan  bizilagun berririk ez 
zegoen. 

Hori guztia horrela izanik, lehen eztabaida-taldean proiektua-
ren bultzatzaile nagusiak bildu genituen (zortzi lagun orotara), 
era ezberdinetan elkarbizitzaren praktika esanguratsuak jorrat-
zen dituzte Egiako auzoan. Bigarren eztabaida-taldean, auzoko 
sei bizilagun berri elkartu genituen, kontakizun biografikoetan 
parte hartu zuten bizilagunak, hain zuzen ere. Ondoren, beste 
bi eztabaida-taldetarako deialdia zabaldu genuen. Batetik, 
auzoan bizi diren adin, genero eta lanbide ezberdinetako sei 
bizilagun bildu genituen, eta, bestetik, auzoko ekipamendu 
eta zerbitzu ezberdinetan lanean diharduten beste sei lagun. 
Bukatzeko, azken bi eztabaida-taldeak bidelaguntza prozesue-
tan, asteak joan asteak etorri, buru belarri dabiltzan boluntario 
eta langileen taldeak izan ziren. Alde batetik, auzoko parrokia 
batean elikagaien bankua kudeatzen duten hiru lagun; eta, bes-
tetik, auzoko gizarte zerbitzuetan lan egiten duten bost lagun. 
Modu laburrean, 2. taulan, sei eztabaida-taldeen partaideen 
profila azaltzen da. 

1

2

3

4

5

6

Eztabaida 
taldea

Kopurua Adin
tartea Generoa Okupa-

Proiektuaren ko-
ordinazio taldea

Egiako Bizila-
gunak (etorri 

berriak)

Egiako Bizila-
gunak

Ekipamendu So-
ziohezitzaileak

Elikagaien 
bankuko kideak

Egiako Gizarte 
zerbitzuetako 

langileak

8

6

6

6

3

5

31-68

26-56

26-67

29-65

33-76

31-58

Emakumea (6)
Gizona (2)

Emakumea (3)
Gizona (3)

Emakumea (3)
Gizona (3)

Emakumea (4)
Gizona (2)

Gizona (3)

Emakumea (4)
Gizona (1)

Udal teknikaria (Parte Hartzea), kultur proiektuen sortzailea, Tabakalera hezkuntz saileko 
kidea, Ongi etorri eskolarako kidea, SOS arrazakeriako kidea, Udal teknikaria ( aniztasuna), 

Auzo elkarteko kidea, Emauseko kidea eta Bagera elkarteko kidea

Sukaldaria, langabezian (2), arropa saltzailea eta zaintza langilea (2)

Irakaslea, zeinu hizkuntza irakaslea, hezitzaile eta kirol koordinatzailea, 
gizarte langilea, industri instalazioetako langilea eta Jubilatua (ekonomista)

Ubik Tabakaleran arte hezitzailea, kiroldegiko arduraduna, Aitor Ikastolako Irakaslea, 
Gazte leku eta Haur txokoko langilea, osasun etxeko erizain taldearen arduraduna eta 

Maria Reina eskolako irakaslea (Jubilatua)

Parrokiako elikagaien bankuko diruzaina, Parrokiako elikagaien bankuko 
koordinatzailea eta Caritaseko langilea

Egiako gizarte zerbitzuetako arduraduna, 
gizarte langilea (2), gizarte hezitzaile eta 

psikologo komunitarioa

Tabla 3. Grupos de debate, por edad, género y ocupación. 
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Errealitatera hurbiltzeko eta hura aztertzeko estrategia in-
duktiboa izan da, teoria fundamentatua eraiki baitu (Strauss 
eta Corbin, 2016), ikerketa-prozesuan zehar parte-hartzaile 
guztietatik sortzen den informaziotik abiatuta, eta ez ikerketa-
taldearen aurretiazko teoria egiaztatzeko logika deduktiboaren 
ikuspegitik. Ikerketa hori ikuspegi etnografiko baten babesean 
egitean, informazioa biltzeko teknikek informazio garrantzitsu 
ugari eman dute, eta horrek sinesgarritasun, sendotasun eta 
berrespen-irizpideak bermatu ditu. Zehazki, hainbat iturri eta 
teknikatako informazioa triangulatzeko estrategiak garrantzi 
handia izan du datuak aztertzeko prozesuan. Informazioaren 
kategoria-azterketak honako prozesu hau jarraitu du: a) Infor-
mazioa murriztea, b) Informazioa antolatzea eta kategorizatzea 
eta c) Emaitzen analisia eta interpretazioa (Hernández, Fernán-
dez eta Baptista, 2010). Bukatzeko, Kronograma baten bitartez 
era grafikoan azterlanaren fase ezberdinak aurkezten dira.    

1

2

2

2

3

4

5

6

7

8

LANAK

Ikerketa Proiektuaren defi-
nizioa.

Datu bilketa: Dokumentazio 
azterketa eta Behaketak

Datu bilketa: Elkarrizketak

Datu bilketa: 
Eztabaida taldeak

Datu analisia kategoriala

4. Taula. Ikerketaren jardun kronograma. 

ira          Urr          Aza          Abe           Urt          Ots          Mar-Abu          Ira          Urr

Txostena idazketa

Ikerketa Txostena.  Ziriborroa

COVID etena

Ikerketa Txostena
Prestakuntza. 

Azterlana
Aurkezpen publikoa.
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EMAITZAK
3

Landa lanean jasotako emaitza garrantzitsuenak 
azaltzeko atala da hurrengoa. Bertan, jasotako infor-
mazioa xehatu eta gure ustez funtsezko ideiak dire-
nak jasotzen ditugu. Hilabete hauetan lan kualitati-
boaren bitartez (behaketak, elkarrizketak, eztabaida 
taldeak, bibliografia…) jasotako informazioa bildu 
eta iragazi. Atal honetara iritsita komeni da gogorat-
zea  gure ikerketa lau kategoria nagusitan oinarritu 
dela: beharrak, sozializazio espazioak, elkarbizitza 
pertzepzioak eta auzo-bidelaguntza.

beharrak

sozializazio 
espazioak

elkarbizitza 
pertzepzioak

auzo-
bidelaguntza
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3.1:
JATORRI ANITZEKO 
BIZILAGUNEK DITUZTEN 
OINARRIZKO BEHARRAK

3.1.1:
LANA, 
HIZKUNTZA eta 
PRESTAKUNTZA

Atal honetan, auzora etorri berri diren biztanleen 
oinarrizko beharren kategoriaz arituko gara. Kate-
goriaren barnean, eguneroko bizitzari aurre egiteko 
behar diren osagaiez hitz egingo dugu, batez ere: 
lana, prestakuntza, hizkuntza, etxebizitza, espazio 
komunitarioak, erregulazio prozesua, babesa, lagunt-
za sozialak eta aisia. 

Ezer baino lehen, komeni da gogoratzea  gaur egun 
lana lortzeko ezinbesteko baldintza dela norbere 
egoera erregularizatua izatea, hau da, paperak edu-
kitzea.  Atzerritartasun legean eman ziren azkeneko 
aldaketen arabera, hiru urtez egon behar zara 
erroldatua lehenik eta epe hori betetzean 
urtebeteko lan kontratu bat aurkeztu, pape-
rak tramitatu ahal izateko. Horri lotuta, bertako 
hizkuntzak (euskara eta gaztelania) ez eza-
gutzea da auzora iritsi berrien oztoporik 
garrantzitsuenetako bat, jatorri latinoame-
rikarrekoak ez badira, horiek behintzat gaztelania 
ezagutzen dutelako: 

(ET3P4)

Cuando llegué 
aquí estaba el tema 
difícil de encontrar 

trabajo, pero 
también es difícil 

no saber el idioma, 
pero ¿cómo 

trabajas si no sabes 
el idioma? …es 
muy difícil estar 

aquí 3 años y luego 
buscar contrato 
para regular los 

papeles

“
“
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Elkarrizketa ezberdinetan jasotzen joan garen informazioaren arabera, beste 
herrialdeetatik etorritako bizilagunek arazo handiak dituzte, bai lana topatzeko 
baita lan berean luze irauteko ere. Gainera, lan gehienak aldi baterakoak izaten 
dira, nahiko prekarioak baldintza soziolaboralei dagokienez eta ordainsari ekono-
miko txikikoak. 5. taularen irakurketak adierazten du langabezia-tasa % 20,4koa 
dela beste herrialde batean herritartasuna duten pertsonen kasuan, eta % 11koa 
espainiar nazionalitateko pertsonen kasuan. Beraz, atzerritar naziotasuna 
duten pertsonen langabezia-tasa bikoiztu egiten da. 

5. Taula. 2016 urteko Egia auzoko langabezi tasa. 

Lan murgiltzearen bide honetan zerbitzu publiko 
edota elkartegintza zein sare komunitarioen bitartez 
atzeman dute lana bizilagun ezberdinek, baina azken 
urteetan lana topatzea geroz eta zailagoa dela azpi-
marratzen dute:

(ET2P3)

Antes había lugares 
donde podías 
solicitar trabajo o 
apuntarte y eso poco 
a poco ha empezado 
a desaparecer. Antes 
la misma gente de 
aquí utilizaba esos 
servicios para solicitar 
a una persona y así 
contrataba a una 
persona de confianza

“

“
Bide beretik azken urteetan lan kontratu bat lortzeko 
dauden zailtasunek inboluzio bat adierazten dute:  
“Entré a mil anuncios, estaba indocumentada, yo he vivido el 
tiempo bueno y el tiempo malo, el tiempo malo es este, no hay 
quien te haga un contrato de trabajo” (E1). Lana eskurat-
zeko baldintza objektiboak makalak izateaz gain, 
sarritan lan egin ahal izateko kontziliazio familiarra 
ere eman behar da, seme alabak zaintzeko batik bat. 
Familia immigranteek zailtasun handiagoak 
dituzte, askotan harreman sarea ez delako 
hain zabala. Sare horiek dituztenek, seme-alabak 
lagun eta familiakoekin uztartuta lortzen dute ba-
teragarritasun hori, eta horrelako sarerik ez da-
goenean, auzotar horiek zerbitzu publikoetara jo ohi 
dute, lan egin ahal izateko, hala nola; Haurtxokora, 
Gaztelekura edo Gizarte Zerbitzuen laguntzetara,. 
Kasu batzuetan, sare sozial edo instituzional 
ahul hori dela eta, ama atzerritarra seme-alabak 
zaintzearen edo lanean jarraitzearen artean hau-
tatzeko egoera zailaren aurrean ikusten da. Horrek 
emakume askok lan-okupazioa bertan behe-
ra uztea dakar, eta generoaren araberako aukera-
berdintasunaren aurka doa:  “Y en este punto…...era 
momento de acomodarme para traer a mi niña, pero en el 
trabajo del bar era imposible, trabajaba de 8 a 16 y de 18 a 
00:00. Y así era imposible...” (E1). Horrez gain, auzoko 
elikagaien bankuan aipatu ziguten laguntza eske da-
tozen pertsonak gehien bat emakumeak izaten direla 
familia ordezkari moduan:“me parece muy importante que 
el rostro de la pobreza casi siempre es femenino. Y me parece 
muy importante que, aunque sea un matrimonio, la cara visible 
es siempre ella, o sea que algo de género también hay” (E15). 
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Lanerako sarbideaz hitz egitean nahitaez pres-
takuntzaz hitz egin behar dugu. Gaur egungo lan-
sisteman, prestakuntza-sistemaren etapetan ezarri-
tako titulazio akademikoak lortuz sartzen da lanera. 
Horregatik, enplegu-eskatzaileek, lehen urrats gisa, 
beren jatorrizko herrialdetik ekartzen dituzten titu-
lazio guztiak erregularizatu edo homologatu nahi 
dituzte. Homologazio-bide horretan, beren titulazio 
akademikoak eguneratuta izateko gainditu be-
harreko bi oztopo handi aurkitzen dituzte: lehena, 
erantzuna jasotzeko denbora luzea (lau urtera 
arte); bigarrena, homologazio partziala, prestakunt-
za osagarri berriak egitera edo hainbat azterketa 
gainditzera behartzen dituena: “Empiezo a investigar 
un poco el tema de mi titulación, qué se podía hacer. 
Y llegué a la EPA y me dijeron que era mejor volver 
a estudiar. Y yo ya estuve estudiando 5 años en mi 
país y me dijeron que la homologación tarda 4 años. 
Y tenían razón, de 3 a 4“ (E1). Titulazioak homolo-
gatzeko atzerapena eta lan egiteko lehenbailehen iza-
teko premia direla eta, pertsona batzuek prestakuntza 
berriak errepikatu edo egin nahi dituzte, ahalik eta 
denbora laburrenean prestakuntza hori lortzeko:  “Al 
ver la dificultad, he estudiado atención sociosani-
taria a personas dependientes, auxiliar de ayuda a 
domicilio y ahora estoy intentando hacer integra-
ción social. Ahora estoy mirando a ver si puedo 
homologar el bachillerato que hice en Senegal y es 
muy largo hacerlo, es complicado” (E6). 

Ikerketan zehar egon ahal izan garen pertsonen 
artean, ez dira gutxi izan euren jatorrizko herrie-
tatik goi mailako ikasketekin etorri direnak. Ho-
rietako asko emakumeak: ingeniaritza, enpresaritza, 
administrazio kudeaketa… eta denak etxeko lanetan 
lanean. Zer gertatzen da pertsona hauekin? Zer dago 
honen atzean? Adibide moduan, jarraian Hondura-
setik etorri den egiatar batek bere emaztearen ikas-
ketak homologatzeko izan dituen oztopoez solasetan 
da:  “Nos casamos para que ella pudiese venir y 
cuando vino ya había echo la carrera de farma-
cia, y empezamos a investigar a ver de qué manera 
podía homologar, y ya le pedimos muchas cosas” 
(E9).  Ildo horretan, euskara ikasten laguntzen duen 
elkarte bateko kideak argudiatu du paperak lortzeko 
hainbesteko presioa dutela, eta horrek prestakuntza-
rako baldintza ez oso egokiak eragiten dituela:

(ET1P5) 

papeleoarekin ta horrela 
kriston presioak dauzkate, eta 

nahiz eta kanpoan kriston 
presioak eduki, etortzen 

direnean, kriston zailtasunak 
dituzte konbalidatzeko, 

edozein kurtsorekin nahi 
dute justifikanteren bat egin 

dutela…daude denbora 
guztian “en la cuerda floja”

“

“
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Hezkuntza- eta prestakuntza-sistema profe-
sionalak lan-proiekzioa egiten du jatorri migrat-
zailea duten pertsonen kolektibo horrentzat, lan-
merkatuaren beharretan oinarrituta, eta ez 
hainbeste motibazio pertsonal hezigarrietan. 
Horregatik, diskriminazio-ezaugarriak ikus genit-
zake prestakuntza- eta enplegu-neurri instituziona-
len diseinuetan:  “hori ez da berarentzat prestatua dagoen 
formakuntza, esan nahi dut formakuntza egin nahi dutenean, 
formakuntza zehatz batzuk dira: cocinero, camarero…orduan 
hori erreferentzialtasuna lortzeko gero ezin da. ¿Por qué no 
tenemos migrantes en altas esferas? ¿Porque no les dejamos 
acceder?” (ET1P3). 

Ingurura begiratu besterik ez dago prozesu migrat-
zaileetatik datozen herritarrek zein lan eskuratzen di-
tuzten konturatzeko. Zenbat irakasle ekuadortar eza-
gutzen ditugu? zenbat pakistandar kaleak garbitzen? 
Zenbat errumaniar fabriketako kateetan? Zenbat 
nikaraguar udal zinegotzi? Teknikari? Delineatzaile? 
Aisialdi eta kultur programatzaile? Mekaniko? Ze-
ladore? Erizain? . Ondoko errelatoan argi erakusten 
du borondate eza dagoela hainbat kasuetan:  
 “En Lanbide: Bueno a ver... ¡pues oye, sí que estas formada!” 
... Te vamos a mandar al colegio de ingenieros industriales. 
Título en mano, pago la colegiatura, hago cursos para actua-
lizarme…Y yo me pregunto, ¿por qué no me contratan?  Hace 
poco hubo una feria de trabajo, me dijeron que les  gustaría 
contratar a personas como yo, con ese espíritu de superación.  
¡¡Pues contrátame!! ¿No? Pero se ha quedado ahí”. (E1)

Jatorrizko herrialdeen artean ere aldeak daude lan-
merkatuan sartzeko orduan, alde nabarmena dago 
Europako Erkidegoko herritarra izatearen edo ez 
izatearen artean. Lan sektoreei buruz ari garela, 
Ekialdeko Europatik etorri ez diren etorkinen taldea-
rentzat ia ezinezkoa izango da industrian lan egitea. 
Gehienek hiriko zerbitzuen sektorean lan 
egingo dute batez ere, eta nekazaritzaren eta 
abeltzaintzaren sektorean, berriz, landa-ere-
muan. Urteko zenbait garaitan, herrietara joaten 
dira nekazaritzako elikagaien (barazkiak eta frutak) 
bilketa intentsiboan sasoikako langile gisa lan egitera. 
Urteko gainerako egunetan, Gainerako urteetan, 
zerbitzuen sektorean babes- eta hitzarmen-
lanpostu prekarioenak eta ahulenak betet-
zen dituzte: zainketa pertsonalak, garraioa, 
zaintza, garbiketa, ostalaritza, biltegirat-
zea… Kolektibo horrekiko jarrera positiboa agertu 
da; izan ere, bertakoek nahi ez dituzten okupazio 
hutsak betetzeko prest dago, eta, gainera, malguta-
sun handia du bertan jaiotako pertsonentzat batere 
interesgarriak ez diren ordutegiak bere gain hartze-
ko: “Mi hijo empezó a trabajar a los 16 años y me decía que 
no entendía por qué las personas de aquí no encuentran trabajo, 
luego pensábamos que igual ese trabajo no lo querían. Al final, 
hacemos el trabajo que la gente no quiere hacer” (E14). 

Beteta ez dauden lanpostuetan lan egiteko pres-
tasuna positiboki baloratzen dute biztanleen 
% 60k baino gehiagok eta bide batez onura 
ekartzen dute bertako ekonomiari (Ikuspegia-
Behatokia, 2019). Diagnostikoan zehar hainbat ahot-
sa entzun ditugu diskurtso bera defendatzen. 

3. Irudia. Pupulazio migrantearen eragin positiboa ekonomian,  balorazioa.    

ERAGIN POSITIBOAK. 
Immigrazioak ekonomiak hobeto 
funtzionatzea ahalbidetzen du, 
populazio autoktonoak nahi ez dituen 
lanak egiteari esker.
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Emakumea izan ezkero, gehiengo batek pert-
sonen zaintza edo garbiketa arloan aritzen da. 
Hainbat kasuetan, interna gisa adineko edo ez 
gaitasun daukan persona baten kargu edo haurren 
zaintza lan txikiak eginez: 

Garbiketa kasuan, etxe partikularretan zuzenean edo 
enpresen bitartez egiten dute lan. Ostalaritzan, gar-
bitzaile moduan izaten da ohikoena, nahiz eta kasu 
batzuetan sukaldari lana ere egiten duten. Urteak 
pasa ahala, eta bikoteak lan koxkor bat izan ezkero, 
dendari lanetan auzoan aurkituko ditugu: lokutorio 
bat, ile apaindegia…Gizonen kasuan, zaintza lanak 
lotzen dira indar fisikoa premiazkoagoa den kasue-
tan: “Se ha especializado en cuidado de personas 
mayores y trabaja en el hospital. Ha estudiado aquí, 
ya que la necesidad le hizo aprender ese oficio“ 
(E13). 

Gaur egun, eman den migrazioaren fenomenoak 
komertzio sektoreari eman lekioken ekarpena 
azpimarratu nahi dugu. Badira urte dexente ko-
mertzioak bata bestearen atzetik ixten joan direla 
auzoko kaleetan, hain justu atzerritik etorri diren 
bizilagun berriak dira joera negatiboa apur bat irauli 
eta hainbat denda berri zabaldu dituztenak sektore 
honek auzoari eman izan dizkion onurak berreskura-
tuz: gertuko konfiantzazko tratua ematea, bizilagu-
nen arteko harremanak elikatzea…

Laburpen gisa, esan daiteke kolektibo horrek lan-
egoera prekarioa jasaten duela, azterlanean parte 
hartu duten pertsona askori entzun dizkiegun elka-
rrizketetan adierazi den bezala; beraz, auzo bakoi-
tzean hurbileko esku-hartze planak aktibatzen 
ez baditugu, gerta daiteke OCDEren azterlanaren 
ondorioa zorrotz betetzea; izan ere, azterlan horretan 
adierazten da iritsi berri diren pertsonen belau-
naldiek lau belaunaldi itxaron beharko dutela 
pertsonen errenta ekonomikoaren batez besteko-
ra iristea. Igogailu sozialak aspaldi utzi zion fun-
tzionatzeari eta azpi azpiko solairuan dago etorkinen 
kolektiboa.

Erroldatzea, seme-alabak ekartzea, horiek mantent-
zea, paperak lortzeko gizarte segurantza ordaintzea, 
alokairua… Kasurik gehienetan premiazko beha-
rrek zeharkatzen dute lanaren auzia eta esplotazio 
egoera hauek onartzeko etsipena. Ez hori bakarrik 
antzeko fenomenoak sortzen dira merkatu beltzeko 
esplotazioa ere ahalbidetzen dutenak: “Yo me metí a 
ese trabajo y no salía ni a tirar la basura, yo jamás 
había sentido ese encierro… pedías permiso para ir 
al banco y el tiempo te lo medían, esto es como una 
cárcel… Pero como yo estaba en una situación que 
necesitaba el trabajo...” (E1); “La situación laboral 
es precaria, las buenas empresas tienen ETT, tienen 
contratos basura. Hay explotación laboral y eso vie-
ne de antes, no de ahora mismo”. (E12); “Empecé a 
trabajar en un restaurante chino los fines de semana 
y me pagaban 2.50 € a la hora. Yo trabajaba 24 h 
los fines de semana, pero no tenía alternativa por-
que tenía que pagarle al otro el empadronamiento 
sin que viva en su casa” (E5); “Estuve vendiendo 6 
meses en la calle, trabajando para ese chico y veía 
que no… Igual en una semana ganas 10 euros, era 
mafia” (E6). 

Azkenik, lanpostu prekarizatuek eskaria izateak, 
azken urteetan politikariek onartu dituzten hainbat 
legerekin batera, eskulanaren merkatzea ekarri du, 
eta horrek desorekak sor ditzake: “El tema laboral 
lo veo como un problema tanto para nosotros como 
para ellos… Las empresas aprovechando para hacer 
contratos basura. En mi opinión, nos estamos perju-
dicando los dos” (Et2P4). 

(E13)

“Yo llegue a tener 5 tra-
bajos diarios, salía tem-
prano y no llegaba hasta 
tarde. Todos mis traba-
jos tenían que ver con el 
cuidado de niños” 

“

“
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3.1.2:
AUZOKO HIRIGINTZAREN 
DISEINUA: ESPAZIO PUBLIKOA 
ETA ETXEBIZITZA

Polisa (hiria) topaleku eta trukerako leku bezala 
sortu zen, hala ere, hirigintza diseinu neoliberalak 
hiria eraldatu du espazioaren merkataritza balioaren 
logikari jarraituz eta espazioa etekin ekonomikoaren 
arabera antolatuz. Horregatik, hirigintza-disei-
nuari egotzi behar diogu lurralde edo auzo 
batean egon daitezkeen desoreken, biziki-
detza-gatazken eta ongizate-mailen gaineko 
erantzukizunaren zati bat (Díez-Gutiérrez, eta 
Rodríguez Fernández, 2018). Ikuspegi horretatik, 
lurralde baten diseinuaren funtsezko bi alderdi azter-
tu ditugu, bertan bizi diren pertsonen oinarrizko bi 
premiari erantzuten dietenak: eremu publiko komu-
nitarioa eta etxebizitza.

Lehen begirada batean, auzoaren morfologia bis-
taratu nahi izan dugu, lehen adierazle bat aztertuz: 
etxebizitza-dentsitatea lurralde unitateen ara-
bera. Oro har, Egiako auzoak dentsitate altua 
edo oso altua du, baina nabarmendu nahi dugu 
bizilagun gehien bizi den zonaldean atomizazioa oso 
handia dela, 221 etxebizitzako dentsitatera iritsiz, 
berez, 100 etxebizitzakoa denean. Beraz, lurralde-
saturazio hori dutenez, bizilagunek aukera 
gutxiago izango dituzte oinarrizko aisia-, 
komunikazio-, partaidetza- eta berdegune-
beharrak asetzeko.

Ildo horretan, hiri-morfologiaren kalitateari buruzko 
beste adierazle bat da trinkotasun zuzendua 
(compilación corregida), eraikuntzak espazio publiko 
aringarrian egiten duen presioaren berri ematen 
duena. Espazio publiko aringarritzat hartzen 
da bere ezaugarriengatik pertsonen arteko 
harremana eta subjektuak naturarekin duen 
harremana (espazio berdeak eta bizikidetzakoak 
edo egonaldikoak) maila desberdinetan ahalbidet-
zeko gai dena. Egiako kasuan, 4. irudiko datuek 
erakusten dutenez, Tolaregoia izan ezik, lurral-
de-unitate guztiek ez dute lortu nahi den 
helburua (10-25 metro).

Definizioa:

Eraikitako bolumenaren eta hiritarren erabilerarako 
espazio publikoaren arteko erlazioa adierazten du, 
baita hiri-sare jakin bateko egoteko espazioaren (hi-
riko harremanetarako espazioak, aisirako espazioak 
eta hiriko berdeguneak) arteko erlazioa ere. 

Ebaluazio irizpideak

GUTXIENEKOA

10 eta 50 metro artean

DESIRAGARRIA

10 eta 25 metro artean

Trinkotasun zuzendua

4. Irudia. Egia auzoan eraikitako bolumenaren  eta espazio publikoaren arteko adierazlea (trinkotasun zuzendua) 
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Hirugarren adierazlea espazio publikoaren 
azalera da, hau da, edozein pertsonak askatasunez 
egoteko eta ibiltzeko eskubidea duen hiriko lurral-
dea. Espazio irekiak (plazak, kaleak, parke itxiak) edo 
itxiak (Haur txokoa, Gaztelekuak, Kultur Etxeak, ki-
roldegiak, ikastetxeak, Tabakalera, jubilatu zentroak) 
izan daitezke. 5. irudiko informazioak adierazten 
du, tolaregoia izan ezik, herritar bakoitzeko 
20 metro koadroko gutxieneko helburuaren 
azpitik daudela. Horri Iruresoroko adierazle 
tamalgarria gehitu behar diogu, 3,3 me-
tro karratu biztanle bakoitzeko, hiri osoko 
baxuenetako bat izanik.

Definizioa:

Biztanleko herritarrek erabiltzeko gordetako espazio 
publikoaren azalera adierazten du.

Adierazleak joan-etorrietarako, egonaldirako eta 
pertsonen zerrendarako erabiltzen diren izaera pu-
blikoko espazio guztien batura hartzen du kontuan, 
adibidez: oinezkoentzako kaleak, plazak, parkeak 
eta lorategiak edo etxadiko barne-patio irisgarriak 
(erantsitako taula).

Ebaluazio irizpideak

GUTXIENEKOA

> 10m2/biz

DESIRAGARRIA

Z 20m2/biz

Biztanleen erabilerarako espazioa

4.Irudia. Egia auzoko biztanleko espazio publikoaren azalera. 
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Hirigintza-morroiaren errealitateari buruzko adiera-
zle batzuk aurkeztu ondoren, etxebizitzaren bene-
tako egoerari buruz hitz egin behar da, Egia auzoan 
aitortutako eskubide gisa. Denok dakigu etxebizit-
za oinarrizko premia dela, eta beste eskubide edo 
premia batzuk bermatzen edo sustatzen dituela, 
hala nola aisialdia, parte-hartzea, osasuna eta kul-
tura. Horregatik, etxebizitza bat eskuratzean jatorri 
migratzaileko ikuspegi berrien ohiko praxia zein den 
aztertu nahi izan dugu. Aldez aurretik esan bezala, 
esan nahiko genuke autoktono gehienek etxebizit-
za bat jabetzan duten bitartean, ia guztiek jasotzen 
dituztela iritsitakoak, eta alokairu-sistema erabiltzea 
besterik ez zaiela geratzen.

Dentsitate horiek ez dira espazio publiko irekian 
bakarrik ikusten, ohikoa ere bada Egiako bizilagunen 
ohiko etxebizitzen barruan. Azterlanean jaso dugu-
naren arabera, pertsonak auzora etortzen dira, beren 
etxe barruko espazioa atomizatu egiten dute baliabi-
de ekonomikorik ez dutelako, eta horrek etxebizitza 
bateko espazioa hainbat familiaren artean parte-
katzera bultzatzen ditu, kasu askotan familia baten 
ratioa gela baten truke ematen denean: 

“Sí, yo trato de no hacer eso porque ya recién llegué hice eso... 
Aquí nadie vive solo, ningún extranjero vive solo. Hay familias 
enteras viviendo donde está la abuela, la hija con el niño, el 
marido con la niña, en la otra habitación la hermana de ella 
con su marido y su hija, la abuela también con el marido…. 
Tres generaciones, yo lo he visto” (E1); “Vivimos mucha gente 
en la casa, un venezolano y una nicaragüense, su hermano, yo 
con la niña en una habitación y luego está ella”. (E2). 

Definizioa:

Hiri baten bizi-kostua baldintzatzaile garrantzitsua 
da talentua eta giza kapitala erakartzeko eta man-
tentzeko. Kasu honetan, auzo-eskala edo antzekoa 
da; alokairuko etxebizitza bakoitzeko batez besteko 
prezioa kalkulatzen da, familiaren batez besteko 
errenta erabilgarriaren arabera.

Ebaluaziorako irizpideak

GUTXIENGOA

Zehazteke

DESIRAGARRIA

Zehazteke

Bizi kostua

7. Irudia. Egia auzoaren bizi-kostua

Elikagaien bankuan lanean dagoen boluntario batek 
ere errealitate hori baieztatzen digu hurrengo lerroe-
tan:  “Aquí el problemón de todos es el alquiler. Los alquileres 
están desorbitados. Los que son pareja, uno trabaja para pagar 
el alquiler, muchos realquilan... El hacinamiento que hay en 
las viviendas... Hay pisos donde hay un bloque donde hay mo-
gollón de familias, alquila uno, subarrienda otro y en cada ha-
bitación es una familia”. (E11). Auzoan, beste herrialde-
tatik etorritako bizilagunekin bitartekaritzan jarduten 
den pertsona batek ere errealitate hau baieztatzen 
digu, eztabaida talde batean etxebizitzaz galdetzean: 
“nos están contando que las familias están viviendo 3 familias 
en una casa de 50 metros. Que se dan situaciones de realqui-
lar” (ET1P1). 

Pertsona-kopuruaz edo etxebizitza partekatzeko mo-
duaz gain, alokairuaren prezioa auzoaren gentri-
fikazio-maila identifikatzeko adierazle bihurtu ohi 
da; izan ere, neurri batean, familia berrien harrera-
gune bihurtzen da, edo, bestela, beren lurraldetik 
kanporatzeko prozesuak bultzatzen ditu sozioeko-
nomiko ahulagoak diren beste auzo batzuetara. 
Horretarako, egia auzoaren errealitatea ezagutzeko, 
bizi-kostuaren adierazlea aztertu dugu, alokai-
ruko etxebizitzen batez besteko prezioa kalkulatuz, 
familia-errentari dagokionez. Zehazki, Iruresoro, 
Aldakonea eta Jai Alai unitateetan kontzentratutako 
auzo gehienek 700 eta 850 € bitarteko alokairu-
prezioa dute. Atotxak eta Mundaizek gainditu zuten, 
850-1.000 €-ko urkilara iritsi baitzen.

!

!
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Adibide gisa, Iruresoroko eredua jarraituz, nahiz eta 
prezio baxuenetarikoa izan auzo mailan, sarritan 
familiek estrategia ezberdinak garatu behar 
dituzte etxebizitza eskuratzeko. Pakistandik 
etorritako familia honetako kideak azaltzen digun 
moduan:  “Cuando me hicieron el contrato me dijeron que 
tenía que estar con esta señora, porque está un poco mala de la 
cabeza. Ella no nos molesta y nosotros tampoco a ella” (E10).  
Kasu honetan dependentzia egoera batean aurkitzen 
den emakume batek eta migratzaile jatorriko familia 
batek elkar laguntzeko bidea bilatu dute, lehe-
nak bakardade egoera bat eta bigarrenek etxebizitza 
bat eskuratzeko beharrak bultzatuta: “Ahora ya no 
necesitamos más ayuda, vive una señora conmigo mayor de 80 
años y ella se siente como si fueran sus nietos, les da la paga 
el fin de semana, es como parte de la familia, la abuela. Muy 
contenta ella. Ella nos dice “no me dejes sola aquí.” Muchas 
veces hemos dejado a los niños. La señora nos ha ayudado al 
cuidado de los niños” (E10). Beste kasu bat interesga-
rri bat izan daiteke hurrengoa, bi amen artean 
beraien haurren zaintza partekatzen dute 
lanean dauden bitartean: “Conocemos unos cuantos 
que llevan diez años viviendo juntos, y se han hecho como fami-
lia, los hijos se han criado juntos. Sobre todo, madres, teníamos 
unas cuantas que les preguntábamos ¿Cómo os arregláis? Pues 
ella trabaja por la mañana y yo le cuido a su niño, yo a la 
tarde y ella me cuida el mío.  Ayuda mutua... “(E15). 

Alde ilunean, badira atzerritik etorri diren bizila-
gunen artean zaurgarritasun egoera latzagoak 
ere, honela lanaren truke etxebizitza eskeintzen 
dieten taldeak  “Acabas de llegar, no tienes papeles, ellos 
controlan las redes, estás en su casa, por ejemplo, con el que 
vivía yo estábamos en un piso que estábamos 12 y él tenía 
máquinas de reproducir discos” (E6). Edota zuzenean 
kalean zein aterpeetan hilabete luzez bizitze-
ra behartuak daudenak: “Hotzaldin lo egin daiteke 
bakarrik, sartu behar gara gaueko 9tan eta atera behar gara 
goizeko 8tan, orduan kalean egon behar gara egun osoan 
hotza pasatzen. Lehengo 2 -3 hilabetetan aguantatu daiteke, 
baino denborarekin zaila eta nekagarria egiten da erritmo hori 
aguantatzea…” (E3)

Administrazio publikoko gizarte zerbitzuek 
euren programak etxebizitzara sarbidea 
errazteko (laguntzak, pisuak…) eduki arren, 
sarritan ez dira nahikoak kolektibo hauek 
duten beharrari erantzuteko.: 

“¿En un piso de dos habitas, si yo alquilo el otro cuarto, 
¿dónde va a dormir mi hija? ¿Conmigo? Alquilas la otra, por 
250 euros, que suele ser la más pequeñita, y con el sueldo que 
estoy ganando, unos mil euros, un poquito más, y súmale el 
dinero del cuarto...  1300. Ahora sacamos el cálculo del piso, 
si el piso cuesta 750 euros o 800 euros, más el agua, más la 
luz, más el wifi, porque hoy por hoy, ya es como la luz... ¡900! 
¿Cuánto te queda para vivir? ¿Qué tienes que hacer? Alquilar 
una más. Y violar el sistema. Entonces malvives sin sala, con 
la otra habitación alquilada y tu hija allí metida.”  (E1). 

3.1.3:
ERREGULAZIOA

“Atzerritarren eskubide eta askatasunak Espainian 
eta hauen integrazio sozialaren” legea edo oroko-
rrean ezagutzen den moduan “Atzerritarren legeak” 
erregulatzen du Espainian Europar Batasunetik 
kanpo datozen atzerritarren egoera. Lege hau 2000. 
urtean sartu zen indarrean eta geroztik hainbat 
aldaketa jasan ditu ondoren etorri diren bertsio eta 
errege dekretuen bitartez. Hainbat eskubide orokor 
eta espezifiko jasotzen ditu: dokumentazioa, familia 
berriz elkartzea, zirkulazioa, bizitokia… Oinarrian 
eta iritsi berriak diren etorkinek bi baldintza nagusi 
bete behar dituzte euren egoera erregularizatu edo 
legeztatzeko. Hiru urtez bertan erroldatuak egotea 
(“arraigo” deritzona) eta denbora hau igarotzean 
urtebeteko lan kontratua izatea. Horrek sortzen du 
hainbat gazte babesgabetasun egoera larrian 
aurkitzea:  “con la ley de extranjería hay una manera su-
per restrictiva, y de abril hasta hoy, hay como unos 50 chavales 
que se han quedado en situación irregular, eso solo hablando 
del colectivo de los jóvenes,  porque la ley de extranjería es un 
problema de todas las personas, claramente la gente que viene y 
se tiene que regularizar por arraigo y encontrar un contrato por 
un año... eso es un problema muy grande porque no contratan 
a un año a nadie. Hay una bolsa importante de regularidad, 
que genera una problemática social y personal muy grande” 
(ET1P2).
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Lehenik eta behin, dokumentazio ezaren egoeran 
egoteak ondorio zuzen eta argi bat dakar, irregular-
tasun egoera batean bizitzearena. Ezin duzu berme 
guztiekin askatasunez mugitu estatuaren lur ere-
muan.  Horretarako poliziak atzerritartasun auzitan 
trebatuak dituen unitateak eta kontrol prozedurak 
ditu. Eta horiekin gurutzatu ezkero dokumentazio-
rik gabe, salaketa jaso ondoren kanporatze eskaerak 
aktibatu ditzakete. 

Legearekin bat datorren egoera batean (hiritarta-
suna, bizitoki txartela…) bizi denarentzat, egune-
rokoan gauza arruntak izan daitezkeenak, irregu-
lartasunean dagoenarentzat oztopo eta arazo bilaka 
daitezke. Errealitate hori gurera ekarriz, auzoan 
bertan poliziaren presentzia gero ta handiagoa dela 
baieztatu ahal izan dugu ikerketan lanean jardun 
garen bitartean. Honela, Tabakaleran eta bere 
inguruetan (bus geltokia, pasadizoa, parkea, Blas de 
Otero plaza…), batik bat, dokumentaziorik gabeko 
pertsonen identifikazioak oso ohikoak bilakatu dira 
eta eraikin horren erabiltzaileetako askok erabiltzeari 
utzi edo askoz gutxiago erabiltzen ari dira identifika-
zioen beldur: 

Auzoko bizilagun batzuk ere hortaz kontziente dira, 
horrela adierazten du ikerketan parte hartu duen 
bizilagun batek:  “Pero yo creo que también faltan espacios 
seguros, la presencia policial en el barrio es cada vez mayor, 
en Tabakalera casi todos los días, están vestidos de paisano 
o uniformados, se hacen identificaciones racistas, en nuestro 
barrio, en Tabakalera, y eso me parece que es algo grave, como 
vecino, porque se convierte en un espacio muy inseguro para la 
gente. Al pedir papeles, muchos no quieren venir a Tabakale-
ra, por las identificaciones, no quieren pasar el subterráneo”  
(ET1P3). 

(E13P5)

Normalmente utilizo Ta-
bakalera solo viernes, sába-
do y domingos por la tarde, 
porque hay mucha policía 
nacional que va de civil 
para el control de papeles

“ “

Aurretik azaldutako jarrerak larrienetarikoak izanda, 
badira erregularizazioaren bidean hain age-
rikoak ez diren beste hainbeste trabak: Burokra-
zia eta dokumentazio ezberdinen tramiteak, 
informazio partzialak, epeen iraungitzeak… 
Horiek denak eguneroko ogia izan ohi dira:  
“Yo recuerdo que fui a extranjería y les planteé mi situación… 
A esta gente le da un poco igual. No podía presentarles el 
contrato, y si no traes un contrato aquí... Recuerdo que en ese 
tiempo se podía renovar mediante la RGI y yo no lo sabía. Te-
nía que presentar una residencia lucrativa y yo no sabía lo que 
era y luego me he enterado que te hace falta tanto dinero. Perdí 
mis documentos por ignorancia digamos... porque muchas veces 
por falta de información hacia los extranjeros perdemos” (E1). 

Ez gara konturatzen egiazki zein den erregulariza-
zioak hartzen duen dimentsioa, ez da soilik honek 
herrialde batean askatasunez ibiltzeko ematen dizun 
eskubidea, beste ertz asko dira kontuan hartu beha-
rrekoak. Lanerako arazo fisikoren bat baldin 
baduzu ezin duzu ez gaitasunaren onarpen 
legezkorik lortu, aldez aurretik estatuak zure 
existentzia aitortzen ez badu:  “yo tenia una incapacidad 
de la vista, pero que no me la reconocieron porque no tenia 
papeles. Es el pez que se muerde la cola”. Beste egoera bat 
da, ezinezkoa dela elkartzea zure senideekin 
(bikotea, seme-alabak, gurasoak…) ez baduzu 
inongo aitorpen legezkorik, zure egoera errregulari-
zatu arte eta kasu askotan, bigarren bizitoki txartela 
lortu arte:  “Después de seis años trabajando en la parte 
vieja, conseguí la primera tarjeta de un año y pregunte en 
extranjería para traer a mi mujer, y me dijeron esta tarjeta, no 
puedes traer a la familia, tiene que ser con la segunda tarjeta y 
cumplir condiciones de sueldo, casa...” (E10). 

Sarritan legeek eta erakundeek gauzak xamur jartzen 
ez badituzte ere, zorteagatik edota bidean laguntzeko 
prest dagoen jendea topatu dutelako, badira nahi 
baino polikiago bada ere, erregularizazioa lortzen 
joan diren bizilagunak. Auzokideen elkarta-
sunak askotan bideak irekitzen ditu:“En el País 
Vasco me han ayudado. N., su marido y la madre de ella. Me 
llevaba al ayuntamiento, oficinas, «llámame y yo te ayudo», 
me decía. Yo creo que si esta familia no me ayuda, para mí 
mucho problema. Me ayudaron muchísimo” (E10). badira 
atzerritarren legeak ezartzen duen egoeran 
katiatuta sentitzen direnak ere:  “Momentu ho-
netan oso arraro sentitzen naiz, ez naiz batere ondo sentitzen, 
behar asko dauzkat, gauza asko ezin ditut egin eta bizi naiz 
bizitzeagatik.  Itxoiten ari naiz nere egoera hobetzea. Denbo-
ra guztian pentsatzen ari naiz etorkizunean pentsatzen, zer 
ikasiko deten, lana nola lortu… Normalean gehiegi pentsatzen 
dut, buelta gehiegi buruari…” (E2). 
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3.1.4:
GIZARTE
LAGUNTZAK

Atal honetan auzokide berriek modu pertsonal, 
kolektibo eta erakunde ezberdinetatik jasotzen duten 
laguntzaren inguruan dituzten pertzepzioak eta 
hausnarketak bildu ditugu.  Kasu gehienetan, he-
rrialde berri batera datozen familia eta norbanakoek 
laguntza behar dute euren bizitzak errealitate kultu-
ral eta ekonomiko berri batean berreraikitzeko.

Hasiera batean behintzat, gaitasun eta arduraren 
ikuspegitik administrazio publikoa izan ohi da be-
raien erreferentzia nagusia.  Hainbat iritzi entzunda, 
pentsa lezakeenaren gainetik, etorkin asko ez 
dago gustura laguntza sozialaren aterpearen 
dependentzian.  Berez, aipatzen dute nahiago 
dutela autonomoak izatea eta beraien bi-
zitzako urratsak modu askean erabakitzea. 
Maiz entzun ditugu horrelako esaldiak: Inork ez 
ditu arrisku handiak hartzen, beraien herrialdea eta 
familia atzean uzteko eta laguntzaz laguntza bizimo-
du berri bat eraikitzeko:  “Yo no quiero depender de nadie, 
ni de la RGI, que me piden mucho papeleo. Antes me daban 
comida en la Cruz Roja y ahora ni eso. Ahora tengo solo una 
ayuda de 250 euros para pagar el piso” (E11); “No hace mu-
cho visité Lanbide y llega un punto en que, ya le digo, cada vez 
que me quedo sin trabajo en servicio doméstico, donde termino 
es en la RGI. Solamente si trabajas en la hosteleria tienes paro, 
pero claro, no hay conciliación. Tengo que trabajar las horas 
que esta mi hija en el cole“ (E1).  

Gizarte Laguntzek epe motzean, egoera zaurgarrian 
bizi diren pertsonen edo familia baten bizimodua 
sostengatu dezakete, eta hori positiboa da, baina 
horien beharra kronifikatzen denean eta gizartea 
egoera horretan dauden pertsonei aukerak ema-
teko gai ez denean, pertsona horien bizitzak 
prekarizatzen dituzte.  

“Las condiciones de vida aquí son mucho mejores que la mía, 
pero cuando le quieres dar condiciones de vida dentro del sis-
tema a tu hija te vas dando cuenta que es igual o parecido que 
la vida de allí. Vives con las mismas carencias, pero de otra 
manera, sigues siendo pobre aquí y allí. ¿Qué futuro le puedo 
dar a mi hija? ¿Que trabaje en servicio doméstico?”

Ez da ikerketa honen xedea laguntza publikoen ka-
liatea neurtzea, baina horin inguruan Donostiako 
zerbitzu sozialen inguran jaso ditugun haus-
narketa eta aipuak positiboak izan dira oro 
har: “Si ahora mismo me sale un trabajo, yo me planto en 
el ayuntamiento y te ponen una chica que te puede recoger a la 
niña en el cole, y eso está fenomenal, es lo único bueno que tiene 
el sistema. Esto es por el tema de que estoy soltera, monoparen-
tal…” (E1). 

Ahots profesionaletatik mezua zehatza da, lan 
asko dago ez dena bistaratzen, garrantzi 
handikoa izan daitekena  auzolagunak eza-
gutu eta elkarlana sortzeko: “Ni ez nintzateke 
ausartuko esatea ez duela funtzionatzen... ikusten duzu zenbat 
jende dagoen lanean, urte asko ibili naiz sindikatuan lanean 
eta harreman estua det osakidetza, gizarte ekintzako langi-
leekin, esmusekoekin, ordun ezagutzen duzu beren lana, edo 
emakume etxekoeekin, gazteriakoekin, ezagutzen duzu, denekin, 
zenbat jende dagon eta zer lan egiten duten” (Udaltzaina). 

Lo egiteko zentroen inguruko hainbat hausnarketek, 
ezbaian jartzen dute gaur egungo programen 
diseinua eta eskuhartze eredua: eraikuntza 
motak, ratioak, iraupena, helburuak… : 

(E2)

La ayuda de las asociacio-
nes de aquí son mejores 
que la que hay en otros 

lugares y es más fácil regu-
larizar mi situación.  Hay 

lugares para ducharse y 
comer

“
“
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“Zerbitzua hor dago eta atenditzen dute a patadas, abegi etxea 
hor dago, casa de la cruz roja, en la cruz roja, intxaurrondon 
100 bat, hemen goian Egian bertan... eeee ... Intxaurrondo 
30an dago beste elkarte bat egiten dute, hemen goian tenemos 
una casa de acogida de los padres claretianos… Zerbitzu pu-
bliko asko dago eta inbertitzen da diru asko, ahora ze helburu 
dute? Paliativo? Hori daaaa” (E16). 

Eta horietaz gain, jaso ditugun elkarrizketa ezberdi-
netan norbanako askok euren ekimenez, ahal 
izan duten neurrian baina sarritan gai oso 
garrantzitsuetan lagunduz: paperak, etxebi-
zitza… elkartasun eta laguntza keinu asko eta onak 
dituzte prozesu hauetan zehar. Hori benetan pozteko 
arrazoi bat da. 

3.1.5:
AISIALDIA

Aisialdia immigraziotik datorren jendearentzat, kasu 
askotan, lehen urteetan behinik behin oso murritza 
da. Batetik kasurik gehienetan irregular daude eta 
beraz tentu handiz ibili behar dira zelata ditzaketen 
polizia kontrolekin:  “Yo trabajo, casa, trabajo, 
casa, trabajo, casa, como una máquina. Así tres 
años y medio, y después de papeles yo no quería 
perder trabajo como hostelería, es muy duro en la 
parte vieja. Yo siempre trabajo, casa, trabajo, casa... 
Y festivos descansaba en casa. 6 años yo como una 
máquina hasta que viene mi familia, no quería que 
fallara nada, y anduve con mucho cuidado, porque 
si yo fallaba en algo podía tardar un año mas ...” 
(E10). 

Bestetik, lanaldi luzeak egitera behartuak dau-
den lan baldintzak dituzte, emakume askok zaint-
za lanetan etxeko langile egoiliar daudelarik. Edo 
ostalaritzan ordutegi oso zatituekin. Egoera ho-
rretan lan egiteak etxebizitza izan ala ez baldintza 
dezakeenean edo zure senideekin berriz ere biltzea 
jokoan dagoenean, aisialdia bigarren plano batean 
gelditzen da:  “Gure arloan ikusten duguna da, 
askotan gurasoek egin behar dutena da lana egin, 
dirua bidaltzeko, etxebizitza lortzeko – kasu askotan 
konpartitua- eta guk ematen dugun zerbitzuan, argi 
ikusten da famailia askorentzat dela ikastola beza-
lako leku bat nun arratsaldetan utzi ditzazkedan nere 
haurrak eta daukagun ordutegi hori bete dezaketela 
goitik behera, edo bakarrik ama dutelako eta ger-
tatzen dena da integrazio hori ez da ematen guztiz, 
baina azkenean gurasoek lan egin behar badute eta 
ez dute aisialdirako momenturik ez gogorik duten 
egoeragatik, ba beste ikuspuntu guztiak landu behar 
direla aurrera egiteko. “(ET4P6). 
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3.2:
AUZOKO 
ELKARBIZITZA 
ESPAZIOAK

Atal honetan, auzoan harremanetarako baliatzen 
diren espazio nagusiak zerrendatu eta bertan ematen 
diren harremanak nolakoak diren aztertu nahi izan 
dugu, gehienbat pertsona etorri berrien ikuspegitik. 
Espazio publikoaz ari garenean, bi motatakoak beha-
tu ditugu: irekiak (parkeak, plazak, kaleak…) eta eki-
pamendu estaliak/ itxiak (hezkuntza zentroak, haur 
txokoa, gazte lekua, Kultur Etxea, kiroldegia, anbu-
latorioa…). Espazio horietan batez ere hurrengo 
gaiak aztertuko ditugu: zein pertsona motak erabil-
tzen duen, zein jarduera egiteko, eta zein harreman 
eta interakzio mota/maila ematen den jatorri ezber-
dinetako pertsonen artean. Azkenik, inklusio ikuspegi 
batetik kontuan har daitezkeen beste espazio batzuk 
ere aipatuko ditugu. 

3.2.1:
ELKARBIZITZA 
ESPAZIO PUBLIKO 
IREKIAK

Gehien bat, Egia auzoko hiru espazio publikoko 
erabilera behatu da. Horien artean, Tabakalera eta 
Blas de Otero plaza, Gladys enea eta Plaza Haun-
di. Kokagune geografiko aldetik, lehenengo biak, 
auzoaren azpialdean aurkitzen dira.Plaza Haundi, 
berriz, goialdean aurkitzen da

TABAKALERA + BLAS DE OTERO

Atotxako unitate txikian kokatzen dira bi gune 
hauek, hau da Egia auzoko azpiko aldean eta zentro 
alderako pasabide den gune batean. Hortaz, auzoko 
bizilagunez gain, beste hainbat herritarrek erabiltzen 
duten gunea da, Tabakalera batik bat.
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Erabiltzaileak Erabilera

Norekin Bestelakoak

Donostiako bizilagunak orokorrean
Artista egoiliarrak

Programa publikoetako erabiltzaileak

Kolektiboak: Gazteak, koadrilak, Familiak…
Jatorri askotariko talde batzuk: gazte Magre-
btarrak, Mongoliako  taldeak, emakume hego 
amerikarrak...

-Medialab eta bertako 
zerbitzuak erabili

-Kultur ekimenak eta 
lantegiak

-Kafetegia

- Zinema

Kultur ekipamenduetako langileak.

- Elkarte eta bestelako eragileak

- Bakarrik

- Lagun  taldean

- Familiartean

Gazte magrebtarren  banaka ibiltzearen ten-
dentzia hartu, poliziaren presentziaren ondo-
rioz. 

TABAKALERA, 
KULTURA 
GARAIKIDEAREN 
NAZIOARTEKO 
ZENTROA

- Horiez gain:

- Wifia doan
- Hizkuntza ikasi
- Mugikorra kargatu
- Deskantsatu
- Lagunekin bildu.
- Familiarekin bildu 
( batez ere gurasoak 
haurrekin)
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1913-2002 urteen artean tabako fabrika izan ostean, 
2015. urtean Tabakalerak berriz zabaldu zituen 
ateak hainbat erakunde eta proiektu batu eta ins-
piratzen dituen kultura garaikidearen nazioarteko 
zentro bilakatuta. Ezagutza orokorra eta pentsamen-
du kritikoa sustatzeaz gain, kulturaz eta aisialdiaz 
gozatzeko toki bat da Tabakalera. Izan ere, ia 38.000 
metro karratuko eraikina da eta espazio publiko ireki 
asko ditu. Hainbat baliabide erabil daitezke doan, 
besteak beste Medialab (liburutegi eta laborategi hi-
ritarrak), altzari erabilgarria duten espazio amanko-
munak edo internet konexioa. 

Tabakalera bezalako eraikin batek inpaktua izan du 
auzoan. Urbanistikoki aldaketak ekarri ditu, eta geo-
grafikoki Egia auzoan kokatua badago ere, hiri edo 
herrialde mailako proiekzioa duen espazioa da. Bere 
agerpenak auzoak duen gabezia handi bati alternati-
ba eskaini dio, izan ere, Tabakalera da gaur- gaurkoz 
erabilera libreko espazio publiko estali bakarra Egia 
auzoan. Eraikina ireki zenean haren espazioek ‘hiri’ 
funtzioa bete nahi zuten, ‘kale espazioak’ izendatu 
zirelarik. Horrek publiko oso anitza erakarri zuen 
Tabakalerara, eta garai hartako zuzendaritza kultu-
rala ohartu zen publiko anitz horren barruan gazte 
asko eta asko gerturatzen zirela espazio irekietara. 
Hezkuntza arloak burututako behaketa baten on-
dorioz, publikoak solairuka antolatzen zirela ohartu 
ziren: beheko solairua espazio oso irekia da, kafetegia 
bertan dago eta Plaza familia askok erabiltzen dute 
beraien txikiekin egoteko, batez ere eguraldi txarra 
egiten duenean. Lehen solairuko espazio irekietan 
bere garaian zeuden mahaiak pertsona helduek era-
biltzen zituzten kartetan jolasteko, zahar-egoitzatik 
bertara mugituz. Bertan erakusketak ikustera zihoa-
zenekin nahasten ziren, eta gaur egun eraikineko 
beste espazio batzuk erabiltzen dituzte. Bigarren 
solairuak Medialab-eko publikoa jasotzen du batez 
ere, oso publiko anitza. Hirugarren solairua, besteak 
beste, Mongoliatik datozen biztanle batzuek erabilt-
zen dute, jolasean aritzeko, batez ere arratsaldetan; 
goizean, aldiz, bertan dauden bulegoetako langi-
leek okupatzen dute. Laugarren solairuan, publiko 
oso anitza ibiltzen da, mugikorra kargatu edo so-
fak erabiltzen ibiltzen diren gazteak, ikastaroetara 
doazenak, Kutxako langileak edo artista egoiliarrak. 
Bosgarren solairua, LABe (laborategia) iritsi arte gaz-
tez beteta egoten zen, eta Prisma-ko bistak ikustera 
datozenak.:
“Suelo venir a Tabakalera a la biblioteca o a ver exposicio-
nes…” (E8); “En el bar, el restaurante he estado con mi 
pareja, el cine y poco más” (E6). 

Behaketa eta elkarrizketak egin ostean bereziki talde 
batengan jarri dugu begirada, hau da, gazte ma-
grebtarrengan. Lehenagotik ere saharar jatorriko 
biztanleen elkargune izan denez, gazte hauent-
zako erreferentzia izan da espazio hau. Gazte 
magrebtar asko biltzen baititu eraikin honek, izan 
ere, gazte horietariko asko eta asko kalean bizi da 
edo aterpetxeetan ematen du gaua. Beraz, ez dute 
eguna babesean pasatzeko leku edo txokorik. Ta-
bakalerak besteak beste estalki bat, giro 
epela, mugikorra kargatzeko argi indarra, 
eta familiarekin komunikatzeko teknologiak 
eskaintzen dizkie gazte horiei. Baina, pertsona 
horien presentzia ez da erabiltzaile guztien gustuko. 
Horregatik, Tabakalera kultur proiektuko hezkuntza 
arloak orain dela bi urte, gazte horien presentziaz 
ohartuta, eurekin lanean hastea erabaki zuen eta 
horretarako eurentzako espazio finko eta antolatu 
bat eskaintzeari ekin zion, eta emaitzak ereduga-
rriak izan dira. Ikerketako kide batzuek bertan parte 
hartzeko aukera izan dugu hilabete hauetan. Ekime-
nak “Harrotu Ileak” du izena eta kultur jarduerak 
aitzaki, errespetu eta aniztasun espazio bat eraikitzen 
dihardu astez aste. Baina Tabakalera, gazte horient-
zat espazio seguru bat izatetik urruti egon daitekeela 
adierazi digute. Izan ere, gazte horien presentzia ez 
da begi onez ikusten batzuetan eta horrek poliziaren 
presentzian nabarmen eragin du azkenaldi honetan. 
Presentzia hori, gazte batzuek mehatxu moduan 
bizi dute, izan ere, askok ez dituzte haien paperak 
egunean. Egoera horrek gazteek Tabakalera askoz 
gutxiago erabiltzea eragin du, eta taldean baino, 
bakarrik ibiltzeko joera hartzea ekarri du, taldean 
bildu ezkero poliziaren arreta deitzearen beldur 
baitira: “Tabakalera astean behin etortzen naiz. Deskantsatu 
nato, wifia erabiltzea, hizkuntza ikastera…” (E2); “aste-
buruan Tabakaleran  egoten naiz mugikorra kargatzen edo 
wifia…) (E3); “Horren aparte hotza ez pasatzeko erabiltzen 
dut”(E3); “Tabakalerara ostiral eta igande arratsaldetan 
etortzen naiz hain zuzen polizia gutxi dagoelako. Oain polizia 
gehiegi dago!! Gazteek baino gehiago erabiltzen dute!!” (E2).. 
Tabakalera espazio handia da eta pertsona ororen-
tzat du lekua. Errespetuz elkarbizitzeko erronka bat 
da eta aukera hori baliatu beharko litzateke gizarte 
kohesionaturako elementu garrantzitsu gisa.
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BLAS DE OTERO
PLAZA

ARGAZKIA: Ana Banegas
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Blas de Otero plaza Atotxako dorrearen azpian da-
goen auzoko beste topagunea da. Haurtxokora seme-
alabak eramatera edo biltzera joaten diren hainbat 
guraso taldek erabiltzen dute plaza. Guraso horie-
tako asko etorkinak dira. Haiek dira haurtxokoaren 
erabiltzaile nagusietako bat, izan ere zerbitzu publiko 
honek lan- eta familia- bizitza doako modu batean 
uztartzeko baliatzen dute. Era berean, oso positi-
botzat jotzen dute seme-alabak euskaraz aritzea 
eta hezkuntza-jarduerak egitea lan egin dezaketen 
bitartean. 

Astean zehar, Haurtxokoaren sarrera- eta 
irteera-orduetan plaza umeen joan- etorri 
batean bihurtzen da, eta asteburuetan fami-
lia horiek eta auzoko beste batzuk plazara 
joaten dira seme-alabekin jolastera. Era 
berean, arratsaldez jatorri desberdinetako 
nerabe-taldeen topagune ere bada. Behaketaren 
unean, magrebtar jatorriko bi nerabe talde ikusi di-
tugu maiz biltzen hitz egiteko, musika entzuteko edo 
beren mugikorrekin jolasteko. Plazaren eta Tabaka-
leraren artean dabiltzan taldeak dira, eta, batzuetan, 
bizilagunen kexak eta polizia-liskarren bat eragin 
dituzte:

Perutar jatorriko etxerik gabeko helduen beste talde 
bat aurkitu daiteke maiz, hitz egiteko eta edateko 
elkartzen dena. Talde horrek ere liskarren bat izan 
du poliziarekin, bizilagunen kexen ondorioz. Espa-
zioa familiekin, nerabeekin eta helduekin partekat-
zen den era berean, plaza inguruko adineko bizila-
gunek ere erabiltzen dute, plazako bankuetan eseri 
eta denbora pasa egoten dira, batez ere goizez eta 
arratsaldeko azken orduan.

Garai batean, plaza hori haurrek eta nerabeek 
betetzen zuten kirola egiten (futbola eta saskibaloia) 
bertan zegoen kantxan. Baina talde batzuen erabile-
rak elkarbizitza gatazkak eta bizilagunen kexak sortu 
zituen, eta irtenbide bezala, nahiz eta auzoan beste 
eskaera batzuk egon, udalak kantxa hori kentzea 
erabaki zuen. Kantxa horrek jatorri askota-
riko gazteak biltzen zituen bere ateetan eta 
Egiako gazte eta haur askorentzako topagu-
nea zen.

(E12)

Nosotros estamos en Blas 
de Otero y nos relaciona-
mos con todo tipo de gen-
te, cuando nos aburrimos 
solemos ir a Ubik a ver 
películas, andar en el orde-
nador... Eso cuando hace 
malo.

“ “
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GLADYS ENEA

Erabiltzaileak Erabilera

Norekin Bestelakoak

- Gazteak

- Familia

- Lagunak

- Pertsona nagusiak

-  Familian egon
-  Umeekin egon
-  Urtebetzeak ospatu
-  Gazteen artean bildu
-  Piknikak egin
-  Zumba klaseak izan
-  Jatorriko jolasak egin

- Bakarrik

- Familian

- lagunekin

- Eguraldi ona egiten duenean leku biakna da 
familia eta lagunekin egoteko.

- Poliziaren presentzia ere nabaritzen da.
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Egia behealdeko elkarbizitza espazioekin jarrait-
zeko, Gladys enea ezinbesteko geldialdia da. Par-
kea izaki bere erabilera ateri eta batez ere 
eguzkitsuak diren egunetan ematen da. Oso 
espazio erabilia da auzoko bizilagun askoren 
partetik, lehen itxuran haur eta gurasoak 
direlarik erabiltzaileen artean multzo edo 
talde nagusia. 

Honela, behaketetan sarrerako jolas gailu eta zabue-
tan, zein ondoko belardian haur eta gurasoak biltzen 
direla ikusi dugu. Aktibitate eta energia handiko 
espazioa da, baina interakzioa ez da modu esponta-
neoan ematen. Haur eta helduen arteko harre-
manetan jatorriaren araberako gurutzaketa 
ez da ematen apenas, eta ohiko talde eta 
bilkuren traza hartzen diegu multzo ezber-
dinei. Bertan jaiotako bizilagunak jolas lekuaren 
inguruan edo barruan biltzen dira, eta haurren 
oso gainean izan ohi dira. Bizilagun berriak berriz, 
Mundaizerantz abiatzen den bideko petrilean eserita 
aurki daitezke. 

Gracias a las entrevistas hemos podido conocer la 
costumbre que tienen las personas de origen cen-
troamericano de reunirse en el parque. A menudo 
hacen celebraciones y reúnen a numerosas amistades 
y familiares con ocasión de un pícnic o un cum-
pleaños. Además de estos, hay otros habitantes de 
Egia que utilizan el parque. A los y las adolescentes 
y jóvenes, por ejemplo, les encanta refugiarse en los 
rincones que les ofrece Gladysenea para pasar la tar-
de en grupo. Entre ellos y ellas hay muchas personas 
de centroamerica y Sudamérica, así como jóvenes 
magrebíes: 

(E12)

Gladysenea para nosotros 
es nuestra casa, mucho 

tiempo pasamos ahí, hay 
actividades tanto para los 
niños como para los adul-
tos, Solemos hacer pícnic, 
clase de zumba, juegos de 
nuestro país para que los 

demás niños conozcan

“

“

(E9)

En el parque de Gladyse-
nea nos juntamos cuando 
hace buen tiempo, ahí va-
mos, si hay cumpleaños, si 
vienes domingo o sábado 
tarde, hay cumpleaños ... 
el parque es una chulada, 

vas y, vamos, te despejas la 
mente, domingos a la tar-

de...muy bonito…

“

“
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PLAZA
HAUNDI

Erabiltzaileak Erabilera

Norekin Bestelakoak

- Gurasoak

- Umeak

- Gazteak

- Pertsona nagusiak

-  Umeekin egoteko
- Jaietan parte hartu
- Bertako ekintzetan parte hartu
- Erlazioak eraiki
- Jatorriko jolak jardun

- Familia

- Umeekin

- Bertako familia eta umeak

Batez ere familiak dijoaz umeak jolasean 
aritzeko
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Egia auzoaren goialdeko gune nagusienetariko bat 
da eta estalita dagoen espazioa publiko bakarreneta-
rikoa. Herri plaza gisa erabiltzen dute bizila-
gunek, egunerokotasunean elkartu eta tarte 
bat partekatzeko, baina baita auzoko ekimen 
nagusiak bertan burutzeko ere: Porrontxo 
jaiak, inauteriak, eskolatako festak, asan-
bladak, ospakizunak…

Behaketari esker ikusi ahal izan dugu erabiltzai-
leen artean aniztasun handia dagoela. Alde 
batetik, adineko jendeak pasiatzeko erabiltzen du, 
bestetik, haurrak jolasean haien gurasoekin 
eskolatik ateratzean eta bukatzeko, gazte-
txoak ere elkartzen dira iluntzean.

Bestalde, auzoko kiroldegira sartzeko bidea ere 
bada eta ezaugarri hori ezdeusa jotzetik urruti, au-
zoan pisu sozial handia duen espaziotzat identifikat-
zen dugu. Izan ere, adin guztietako erabiltzaile 
asko etortzen dira egunero instalazio honetara, 
bai bakarka, bai talde kirola egitera. Horrez gain, 
eskoletako jarduera asko bertan egiten dituzte, 
baita Egia eskubaloi taldeak ere, zeinak kate-
goriaz kategoria talde pila osatzen dituen urtero eta 
bertan entrenatzen eta lehiatzen diren.

Dena den, elkarbizitzaren aldetik ikusita, espazioa 
partekatzen dute bizilagun berriek eta ez 
hain berriek, baina modu espontaneoan, 
keinuetatik harago, harremanak sendot-
zen ikustea kosta egiten da, auzoko egoeratan 
gertatzen denaren antzera. Plazan kontu kontari 
edo ondoko kafetegian biltzen diren lagun taldeetan 
aniztasun gutxi ikusten da:

“Suelo estar en plaza Haundi, Gladysenea y también solemos 
ir a Amara. Solemos estar jugando con los niños” (E5); “Yo 
con mi familia, Cristina Enea, en Etxabe, a mi hijo le gusta 
venir a la casa de cultura, nos sentamos muchas veces en Plaza 
Haundi…” (E10); “Juegos de nuestro país para que los niños 
conozcan también. En plaza Haundi también hemos hecho 
juegos” (E13). 

(E12)

Solemos estar en la plaza 
Haundi y si no en los par-
ques. Con el negocio tam-

poco salimos mucho

“ “
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3.2.1:
EKARBIZITZA 
ESPAZIO PUBLIKO 
ITXIAK

Auzoan lau Hezkuntza zentro daude. Bik izaera 
publikoa dute (Aitor ikastola eta Zuhaizti ikastetxea) 
eta beste bi itunpeko kristau eskolak dira (Presenta-
cion de Maria eta Maria Reina). Bizilagun berrien 
eskolaratzea sozializaziorako tresna benetan egokia 
izaten da. Haur eta nerabeek ordu asko partekatzen 
dituzte taldean, eta bide batez, gurasoak ere honeta-
ra bultzatuta ikusten dira eskolako atarietan, eskolaz 
kanpoko ekintzetan, gurasoen bileretan, eta abar…

Errealitate horrek, bere horretan, bizilagun ezberdi-
nak gerturatu bai, baina ez ditu nahastera eramaten. 
Nahasketa eta gurutzaketa hori eskola batzuek, 
“Ongi Etorri Eskolara” programaren laguntzaz 
eragin dute, zehazki “Familia Laguna” ekimena-
ren bitartez. Programa horrek harremanetan jart-
zen ditu beste herrialde batzuetatik eskolara etorri 
berriak diren familiak eta borondatezko gizarte eta 
hezkuntza laguntza ematen duten tokiko familiak, 
eskolara eta auzora egokitzeko lehen aldi horretan. 
Bi familiek truke kulturaleko prozesu bat egiten 
dute konfiantzazko harreman baten bidez, komunita-
tearentzako kulturarteko harreman eredu gisa balio 
duena. Ongi Etorri Eskolara udal proiektua Maria 
Reina, Zuhaizti eta Aitor Ikastolako eskoletan kultur 
aniztasunari buruzko azterketak egiteaz ere ardurat-
zen da. Horrela jakin dugu, horietako eskola batean 
jatorri migrantea duten ikasleen herritartasunak 
askotarikoak direla: Erdi-Hego Amerika: Honduras, 
Nikaragua, Argentina, Ekuador, Kolonbia, Brasil, 
Peru, Dominikar Errepublika, Venezuela, Mexiko eta 
Kuba.; Afrika: Maroko;  Asia: Pakistan, Indonesia, 
Txina eta India;  Europa: Frantzia, Irlanda, Erruma-
nia, Mongolia, Ukraina, Italia, Ingalaterra, Gales…

Datu horiek auzoko eskoletan eta auzoan bertan 
biltzen den aniztasunaren adibide bat besterik ez 
dira. Familia horietako askok bertan bizitzen gerat-
zeko asmoa eta euskara ikastekoa gogoa adierazi 
dute, ikerketa horietako emaitzek diotenaren arabera. 
Hiru ikastetxeetako familia etorri berrriei Donostian 

gelditzeko asmoari buruz galdetuta, %70ak baino ge-
hiagok erantzun du bertan gelditu nahi duela, baina 
narmenduz publikoen jarrera aldekoagoa dela (%77). 
Bestetik, lagin osoan %5,5ek baino gutxiago dira ez 
dutenak bere burua ikusten hemendik urte batzuetara 
Donostian, baina alderatuz publikoan %2,5 besterik 
ez.

DONOSTIAN GELDITZEKO ASMOA 
IKASTETXEAREN ARABERA

IKASTETXEA 1

IKASTETXEA 2

IKASTETXEA 3
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Behatu ditugun espazioen artean badira ere auzoan 
erabilera handia duten beste hainbat gune. Kultur 
Etxea da horietako erreferente bat. Izan ere, auzoko 
kultur eskaintza handia ematen da bertan. Alde bate-
tik, ikastaro eta lantegiak antolatzen dira ikasturtean 
zehar. Ordaindu beharreko zerbitzuak dira eta ho-
rietara bertako jendea joaten da batik bat. Bestetik, 
auzoko bilera dexente burutzen dira barruko geletan, 
eta arte eszenikoetan espezializatutako Kultur Etxea 
denez, antzerki eta emanaldi anitz izaten dira astean 
zehar, horietako batzuk doan.  Tamalez familia 
atzerritarrek ez dute hori erabiltzeko ohitu-
ra handirik. Gaztelekuak ere bere gunea eraikin 
horretan kokatzen du eta 12-16 urteko gazteek era-
biltzen dute eskolaz kanpoko orduetan eta asteburue-
tan. Gune honetan jatorri askotariko gazteak 
elkartzeko gune aproposa izan daiteke. 

Kultur Etxetik gertu kiroldegia aurkitzen da. Bes-
te herrialde batean jatorria duten pertsonak kirola 
egiteko eta aisialdirako kalea erabiltzen ohituagoak 
badaude ere, kirol instalazioetan ere ari gara 
pixkanaka atzerritik etorri diren auzotarrak  
gero eta gehiago ikusten, baina gutxiengo bat 
dira eskolako klase jardueretatik harago.

Izan badira auzoan beste baliabide batzuk. Esate-
rako, haurtxokoa, musika eskola, gizarte zerbitzuak 
eta anbulatorioa. Haurtxokoa ez ezik, ez dira aisial-
dirako espazioak bere horretan, zerbitzu edo ekintza 
zehatzak eskaintzen dituzten eraikinak baizik. Ho-
rien erabiltzaileen artean gehiengoa bertakoa bada 
ere, antzeman dugu haurtxokoa eta gaztelekua 
badirela migratzaile jatorriko bizilagunek 
erabiltzen dituzten guneak.  Aipatu behar da bi 
espazio horiek doakoak direla, aldiz, musika eskola 
ordaindu behar dela. Gizarte Zerbitzuak eta anbu-
latorioa jatorri askotariko pertsona kopuru dexente 
artatzen dituzten zerbitzuak dira, eta elkar ezagutza 
eta beste interakzio mota batzuk sustatzeko gunea. 

Erabiltzaileak Erabilera

Norekin Bestelakoak

- Jatorri anitzeko pertsonak

- Gurasoak

- Umeekin egoteko

- +55 parte hartu

- Bakarrik
- Familiarekin
- Umeekin
- Bertako eta kanpoko gendearekin

- Jatorri anitzeko pertsonak
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3.2.3:
ELKARBIZITZA 
ESPAZIO 
KOMERTZIALAK

Teknologia berriek eta azalera handiko salmenta 
puntuek lan ohitura berriekin batera, azken bi ha-
markadetan denda txiki askoren itxiera ekarri du. 
Hala ere, migranteen etorrerak auzora, joera hori 
aldatzen lagundu du; izan ere beharrizan espezi-
fikoak edo ezaugarri kulturalak tarteko etorkinek 
kudeatzen dituzten denda dexente jarri dira mar-
txan auzoan (lokutorioak, fruta dendak, harategiak, 
ile apaindegiak, jatetxeak…).  Horretan langudu du 
baita ere, Donostiako erdiguneko beste auzoekin 
alderatuz gero Egiako prezioak ( komertziora bide-
ratzen diren lokalez ari gara) irisgarriagoak direla. 

 

Auzoan oso errotuak dauden aisialdi ereduen au-
rrean, tabernetako poteoa edo elkarte gastro-
nomikoetako otordu eta ekintzak, bizilagun 
berriekin aisialdi ohitura berriak etorri dira. 
Azken horiek gustukoagoa dute parkean elkartzea 
, eskoletako atarietan kirola prkatikatzea eta baita 
ere komertzio edo dendetan biltzea. Esaterako, Egia 
kalean migratzaile ezberdinek irekitako dendak 
badira eta horien baitan bizilagun ugari biltzen 
da sarritan. Hainbat unetan, asteburuetan, ere jende 
multzo handiak ikusten dira festa giroan. 

Salerosketan ere urteak pasa ahala geroz eta auzotar 
gehiago ikusten dira bizilagun berrien dendetan, 
fruta denda eta bazarretan batez ere. Harreman 
horiei esker ere pixkanaka aurreiritziak lausotzen 
ari dira, baina gure ustez oraindik lan handia egin 
beharra dago. Hala ere espazio benetan interesgarria 
iruditzen zaigu kultur aniztasuna sustatzeko.
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3.2.4:
EGIAKO 
ANTOLAKUNTZA 
URBANISTIKOA

Ikerketan espazioei eskaini diogun atalean gaudela 
profitatuz, modu orokorrean auzoaren hirigintzari 
buruz hausnarketa bat jaso nahi izan dugu landa 
lanean jaso dugun informazioan oinarrituz. Egian 
bizitzea garestitu egin da azken urteetan. Etxebizit-
zaren auzian merkatuak agintzen jarraitzen du, eta 
merkatuak oraingoz behintzat, bai alokairu baita 
jabetzaren prezioak ere garestitzen jarraitzen du. 
Egiturazko aldagai horri zera gehitu zaio: Tabakale-
ra eraikina eta inguruaren urbanizatzea eta autobus 
estazio berriaren irekitzea.

Horrek eragin zuzena izan du etxebizitzaren prezio-
an, auzoa hiriaren erdigunera gerturatu du, Tabaka-
lera eraikinak dituen zerbitzu eta instalazio bikainek 
errebote efektu bat izan dute bere inguruko etxebizit-
zetan (Mandasko dukea, Egia kalea…). Baita komer-
tzioetan ere, baina kasu honetan denda eta negozio 
berrien agerpena eman da. Arte eta kulturarekin 
zerikusia duten denda txikiak: tatuaje dendak, arte 
akademia edo estudioak, kultur programazioa duten 
taberna edo lokalak, world kafeak (antzerkia, kontzer-
tuak…). 

Horren harira auzotarren iruditegi kolektiboan 
nahiko instalatua dagoen ideia bat ezbaian jarri 
nahiko genuke. Auzoaren egitura urbanistikoa 
giza harremanetarako eskasa denaren ideia 
alegia. Aldapa malkarrek segur aski zaildu egin 
dute bizitza komunitarioa hainbat zonatan garatzea, 
baina, agian, une berean beste kale batzuetara des-
plazatu dute kapital hori, kontzentrazioa indartu eta 
auzo identitatea trinkotuz. Etxebizitza dentsitateak 
ere gainkarga bat eragin du auzoaren erdikaldeko 
kaleetan baina horrek harremanak kalean eta ez 
etxean garatzea eragin du. Gainera, dentsitate altuko 
espazio horietan irisgarritasuna hiriko hobereneta-
rikoa da, bai ibilgailu publikoekiko, baita denda eta 
komertzio zein zerbitzu publikoekiko ere.

Guzti honek ikerketa berri baterako ematen du, 
baina guk hausnarketa txiki hau jaso nahi izan dugu 
auzoaren ezaugarri fisikoak modu apur bat kritikoan 
errebisatzeko.

Honela dio parte hartze prozesuetan zaildutako 
teknikari batek: 

Gogoratu dezagun, atal honen hasieran, Iruresoroko 
gunearen baldintzak jaso nahi genituela auzoko etor-
kin gehienak bertan bizi direlako, eta datuei errepaso 
txiki bat eginez esan dezakegu alderdi negatiboen 
ikuspegitik, auzoa pobrea, gainpoblatua, eta 
zahartzen ari dena dela, baina une berean, au-
zoak bere bizitza soziala, batik bat, bertan 
egiten duela eta zerbitzu ezberdinetarako 
irisgarritasun handia eskeintzen duela.

(ET1P9)

Espazio publiko oso anitza 
ez egotea horrek benetan 

laguntzen du zeren asko es-
pezializatzen denean leku 

batera doaz bakarrik jolastera 
besteak ez dakit zertara eta 

ordun ez dago enkuentrorik 
eta honek oneako eta txa-

rrerako potentzial hori du. 
Danak leku bereetan topatu 

behar gara

“

“
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3.3:
EGIAKO BIZILAGUNEN 
ELKARBIZITZA 
PERTZEPZIOAK  

Atal honetan, Egiako bizilagunek elkarbizitza in-
guruan duten pertzepzioaz mintzatuko gara. Jato-
rri ezberdinetako pertsona eta kolektiboen arteko 
harremanak baloratu eta aktore ezberdinek dituzten 
diskurtsoak jasotzen saiatu gara.  

Landa lanean zehar, orokorrean, ez gara iritsi 
bistaratzera gatazka larririk komunitatean, 
segur aski ezkutuko bazterketara iristeko ikerketaren 
diseinua berraztertu beharko litzake. Soilik, ma-
grebetar gazteek poliziaren aldetik jasandako tratu 
desegokia da larritasun parametro horietan kokat-
zen dugun kasua. Dena den, horrek ez du esan nahi 
Egian bizi dugun egoera inklusioaren aldetik egoera 
ideala denik, ez eta gutxiago ere:

Orokorrean, diskurtso eta pertzepzioak nahiko 
positiboak izan dira, baina une berean, distantzian 
eraikiak. Hartu eman txikia dagoen espazio batean 
alteritateaz dugun pertzepzioa ona izatea positiboa 
da, baina apriorizko jarrera bat da, eta ez da espe-
rientziaren sendotasunaz gorpuztu: 

. 

Auzo mailan, momentuz ez dago aniztasun 
egoera kudeatzeko plangintza integralik, 
bizilagun gehienak kontziente dira aldaketa soziode-
mografiko hauetaz baina horrek ez ditu harago esku-
hartze edo hausnarketa espezifikorik egitera bultzatu. 

(E12)

Auzoan jatorri anitzeko 
kolektibo eta pertsonen 
artean harreman falta na-
barmena da. Honek urrun-
tasuna eta une batzuetan 
mesfidantza sor dezakeela-
rik 

“ “ (ET2P5)

Por nuestra parte, miedo al 
desconocido… Yo estoy bien, 

tengo mi zona de confort, 
tengo mi gente…; por otro 

lado, para mí también es 
muy importante que me 

hablen en euskera… si 
veo que se esfuerza pues 

reacciono de otra manera

“
“
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3.3.1:
DISTANTZIA,
BAKARDADEA
ETA BABESA

Auzoan jaio, hazi, hezi eta garatu diren bizilagu-
nek orokorrean kultur aniztasunarekiko 
duten jarrera hotza da, erosotasun eta ezjakin-
tasun batetik eraikitzen den jarrera bat da:  “yo soy 
ama de Familia Laguna y tienes que actuar con espontaneidad 
en el patio, hablar con otras madres, y las madres de mi gela 
no quieren porque están cómodas en su zona de confort… si 
vas a parques tampoco, están todos en grupo… por eso deben 
interpelarse, o sea cada una abrir un poco y salir de la zona de 
confort“ (ET1P2). 

Orokorrean, norbere egoera sozial eta identitatea 
ezbaian jarriko ez duen jarrera izan ohi da.  Hau da, 
pertsona batek bizitza komunitarioan jarduteko ba-
liabide guztiak eskura dituenean ez du gerturatzeko 
behar errealik, segur aski.  Hala ere, azken bi ha-
markadetan komunitatea asko aldatu da:  “La mayoría 
no nos damos cuenta de que la realidad social ha cambiado, 
que esta ahí, que ha llegado para quedarse y que hay que 
trabajarla. Y al final, lo de poder acceder a espacios es donde 
se logra la convivencia. Cambiar estructuras, casa, diseños de 
programas y poner en valor todas las culturas que conviven en 
Egia” (ET1P1). 

Migrazioaren ondorioz, etorritako bizilagunek 
hasierako urteetan bizi duten faktorea bakar-
dadea da. Administrazio ezberdinek eskaintzen 
dituzten babes eta zerbitzuek oinarrizko behar 
materialak eskaintzera bideratuak daude. Baina, 
elkar harremantzeko beharra ere nahitaezkoa da, are 
gehiago herrialde berri batetara iristean, non  kul-
tura, hizkuntza eta ohitura sozialak guztiz aldatzen 
diren:  “Fue duro, no hablaba la lengua nada…. No tenia 
amigos, la relación con mi marido no estaba bien tampoco, 
discutimos mucho, estaba baja de ánimos durante los dos años. 
No quería hablar con nadie sobre nada, para mí era difícil ir 
hacer compra quería algo pero no sabía cómo decirlo y aunque 
llevaba diccionario a veces no entendía nada. Ni siquiera podía 
coger bus para ir a donde quería ir” (E8). 

Honelako egoerek, beste herrialdetatik etorritako 
auzoko bizilagun askori zer nolako ondorioak eragin 
diezazkiekeen jasotzen dute eta depresioa bezalako 
gaitzak uste baino maizago ematen dira:

Pertsona migranteen iruditegian, harrera herrian 
aurkituko dituzten baldintzak errazagoak izango 
direla pentsatzea ohikoa da, baina askotan ez da 
hori gertatuko. Egoera horrii aurre egiteko asmoz,  
hainbat pertsona auzoko bidelagun bihurtzen dira:  
“Asesorar, dónde esté el aterpe, que vienen despistados total-
mente… nosotros informarles... Nos hemos dado cuenta de que 
Caritas-franciscanos ayuda mucho a la amistad entre ellos, 
el encontrase ahí, la acogida sin prisa, abajo están un rato, la 
gente se conoce aquí y después mantienen relación… Fami-
lias van muchas aquí a la ikastola... Siempre decimos que es 
importantísimo que hablen, que se relacionen…” (E15). 

(E14)

Al llegar a un país no sabes 
nada, ni conoces el idioma, 

hay que pagar el piso. Yo 
me vi aterrorizada y siempre 
hay que pensar siempre en el 
día de mañana. Al llegar no 

tienes a nadie ni amigos ni 
padres ni nada

“
“
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3.3.2:
KOHESIO
SOZIALA

Egiako Gizarte Kohesioa aztertzeko hurrengo bost 
aldagaietan oinarritu gara: segurtasuna-konfiantza, 
elkartasuna, parte hartzea, kidetza eta bizi perspekti-
ba.  

Jatorri askotariko pertsona asko biolentzia eta se-
gurtasunik gabeko egoera larrietatik datoz eta 
eurentzat ezinbesteko baldintza da harrera herrial-
dean oinarrizko segurtasuna eta bizilagunenga-
nako konfiantza sentitzea: “o tiene miedo, claro, por 
ejemplo, yo sale y sé que es así, yo no salgo de mi casa, si 
las cosas son así. Ninguna seguridad, tú me coges y me dices 
«vamos ahi», ahi seguridad, nadie me dice «vamos» y si algo 
pasa así ya está. Así es... Por ejemplo, hay persona que te 
dice «vamos, no pasa nada, vamos allí», tienes confianza con 
alguien, ¿no? Vale, no pasa nada... Hay que pasar lo que pase, 
es la vida lo que hay... Tienes suerte y si no tienes. Hay mucha 
gente cuando yo veo televisión ahora, hay mucha gente y yo me 
llora por ellos, cuando ponen anuncio lalal, gente de Nigeria, 
Senegal, a mi me llora porque yo pasé igual. Y mucha gente no 
sabia es así, y si ella sabía, ello no va a venir seguro, pero la 
gente no sabía. Yo no sabía es así …” (E7). 

Zentzu horretan behintzat, elkarrizketatuak izan 
diren 14 jatorri migratzaileko pertsonek adierazi 
dute konfiantza eta segurtasun sentimendu betea 
auzoko kale eta bizilagunei buruz hitz egitean. Dena 
den konfiantza ez da soilik bizilagunen artean landu 
behar, hiritar bezala bizi geran gizartea antolatu eta 
zuzentzeko erakundeen ardura ere bada. Elkarta-
suna ere ezinbesteko baldintza bat da komunitatea 
eta kohesioaz hitz egitean. Banan bana egin ditugun 
sakoneko elkarrizketetan eta eztabaida taldeetan ere 
irten dira espontaneoki batzuetan, eta modu 
antolatuan besteetan, eman ohi diren elkar-
tasun keinuak: 

“Nosotros por navidades hacemos una recogida de alimentos, 
eso tiene caducidad 6-10-12 meses, vamos seleccionando …. 
A Eroski vamos con un par de carros todas las semanas los 
productos que no pueden comercializar, pero se pueden comer 
los recogemos... Esto es una red de barrio... El colegio Mun-
daiz colabora con la recogida de Navidad... Si hay 40 niños 
que con su bolsita van a traer bajamos y explicamos lo que es 
Cáritas, y un poco nos vamos nutriendo de eso” (E15); “Sí, 
ahora tengo papeles.... tres años yo estuve haciendo formación 
y al final lo conseguí a los cuatro años. A traves de una amiga 
su pareja me hizo contrato, que le sacaba el perro, le cuidaba la 
casa... me hizo un contrato para hacer esas tareas” (E6). 

Zentzu horretan antzeko egoerak pasa dituen edo 
errealitate horiengatik interesa izan eta informatu 
direnak beste jarrera bat izango dute, gertutasuneko 
hain zuzen. Horretarako ezinbestekoa da elkar 
ezagutza eta harremana bultzatzea eta to-
paketa ematea espazio komunetan, elkartasun 
komunitarioaren aukerak biderka ditzakeelako:  “Sí, 
yo tengo un amigo de Hernani, es un indio, y su mujer vasca. 
Nerea, esta chica me ha ayudado bastante, muy muy buena 
persona conmigo en mis comienzos, me han ayudado mucho en 
el principio, Nos conocimos por casualidad, empecé a hablar 
con ellos, la madre de Nerea me invitó 2-3 veces para fiestas 
para comer con ellos“ (E10). 

Norbanakoen keinuetatik harago, gizartea subjektu 
kolektibo bezala hautematen badugu, elkartasuna 
gizartearen balio kolektibo gisa ulertu beharko da. 
Baina, zaila izango da distantzia eta harreman ezetik 
elkar laguntza eta babes sareak eraikitzea.  Halere, 
elkarte -erakunde batzuen lanari esker dis-
tantziak asko laburtu dira jatorri askotariko 
bizilagunen artean. Bertako-etorkin dikotomia 
poliki bada ere birpentsatzen joan liteke parte hart-
zeari esker. Gizarte kohesioak, keinu eta laguntzaz 
gain, etorri berrien parte hartzea ere eskatzen du 
auzoko ekintzetan eta erritoetan. Egia da, orain arte 
behintzat, haurrek eta gurasoek eskolaren 
bitartez errezago egiten ari direla bide hori, 
izan ere haurrak klaseko eta eskolaz kanpoko ekint-
zetan (kirola, musika….) eta gurasoak eskola atarian 
eta eskola ostean  elkartzean elkar ezagutza eta parte 
hartzea ematen ari da: 
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Norbanako batzuei parte hartzea zailagoa 
egiten zaie, bereziki egoera horretan babesik ga-
beko adin txikiko eta gazteak aurkitu ditugu. 
Beraz, talde horientzat interesgarria litzateke 
parte hartzeko ekintza eta espazio hibridoak 
(ohikoenak eta berriak) auzoan sortzea: 

Oro har, etorri berriak diren pertsonak auzoko errito 
sozialetan ez dute gehiegi parte hartzen; adibidez, os-
tiraleko pintxopotean ez dago nahasketa gehiegirik, 
bakoitza bere ohiko jatorrizko koadrilarekin aritzen 
da. Hego amerikatik etorritako pertsona asko biltzen 
dira euren giroko taberna, komertzioetan, parkee-
tan edo kirol ezberdinetara jostatzeko ekintzetan... 
futbola eta boleibola: “A pintxo potes pocas veces, de vez en 
cuando suelo ir a algunos bares donde suelen ir muchas chicas 
latinas, pero a veces. A  mí me suele gustar estar en casa. Aquí 
uno se vicia rápido, lo mas barato aquí es el licor. Aquí te com-
pras y te sale mas barato que en un bar. Solemos coger algunas 
bebidas y vamos a casa, hablamos, ponemos música...así suele 
hacer la gente latina.” (E11). “Nosotros entre semana solemos 
ir a Loiola, que hay en Riberas el Soccer, estamos yendo los 
martes. Hemos formado un grupo de 35 años para arriba, 
porque si son mas jóvenes no nos dejan tocar la bola. Cuando 
hay cosas de esas soy el impulsor, y la pasamos bien” (E9). 

Gizarte kohesioa emateko bi noranzko izango di-
tuzten integraziorako bideak bermatu behar dira, 
eta zentzu horretan kulturarteko ikuspegia integratu 
behar da, jatorri askotariko pertsonen ahotsa entzun 
eta diseinuetan eurak presente egotea ezinbestekoa 
da. Kultura ezberdinen aberastasunaz baliatzeko 
alde ezberdinen kultura eta errituak ezagutzea izan 
behar da helburua. Horrez gain, aipatu, auzoak 
historikoki elkartu, saretu eta antolatzeko duen  gai-
tasuna oso positiboa dela,  oinarri sendoak ezartzen 
baititu topaketak sortzeko, eta kulturartekotasunaren 
begirada txertatuko balitz behar bezelako emaitzak 
izango lituzke ziur: “Neri iruditzen zait Egian espazio 
publikoa eskaxa dela, kalitate gutxikoa gainontzeko hiriarekin, 
baino aldi berean.... harreman gehaigo ematen direla, elkarte-
gintza askoz ere handiago dela, baduela beste alderdi soziala 
askoz handiagoa da. Espazio publikoak bi dimentsio horiek 
dauzka Fisikoa da eta seguraski kualidadean hobetu dezake eta 
topaketan guneak behekoa bai baina P Haundi eta ez hainbes-
te edo behar dute zeozer gehiago, baina beste ildo batzuetatik 
lantzen ari dela kriston potentziala  du.”(ET1P9). 

Denborarekin bizilagun berriak ohitu egiten dira 
bizitoki berrira kidetza sentimendu bat garatu arte. 
Ikerketaren ondorioz susmoa dugu auzoan oraindik 
ibilbide luzea duela egiteko. Noski ezberdintasunak 
daude etorri berri direnak edo urte batzuk daramat-
zatenen artean. Edota lehen belaunaldikoak izan edo 
bigarrenekoak izan. Dena den eta poliki bada ere 
ereindakoa loratzen doa pixkanaka

(E14)

Puede que conozcas las fies-
tas pero realmente hasta 
que no te acerques a la gen-
te de aquí que te explique 
y que te haga participar, no 
conoces bien del todo su 
cultura. Cuando trasladé al 
niño a Aitor ikastola, conse-
guí integrarme aquí, ahí nos 
apoyan y nos ayudan a estar 
al tanto de lo que se hace 
en la ikastola, es estupendo 
tener un apoyo

“

“

(E3)

Ez daukat kontaktorik be-
raiekin (egiako bizilagunak), 
harrotu ileakeko hezitzai-
leak ezik.  Harrotukoekin 
gustora egoten naiz eta des-
konektatzen dut polizarekin 
dugun mobidaz. Beraiekin 
nagoenean inoiz ez dira 
agertzen poliziak eta orduan 
disfrutatzen dut

“

“
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“El año pasado tocamos un día normal y la gente va, los días 
que hemos tocado, dos días, y los dos días había mucha gente 
mayor, muchas porque me conocen a mí. ¡Mira! ¡Va a tocar el 
frutero ahí arriba!  La música les ha gustado mucho... estaban 
todos bailando, ese día fue tremendo, yo me quedaba sorprendi-
do.... “ (E9).

Finean, parte hartzea modu konplexuagotan edo 
maiztasunarekin eman ahal izateko, lehenago gertu-
tasuna, oinarrizko harreman hori , elkar ezagutu eta 
nahastearena eman behar da.  Askotan burua nahas-
ten dugu formula berezietan pentsatzen eta ez gara 
konturatzen gehienetan ondokoa ikusi eta imitazioz 
birproduzitzen ditugula ohiturak:

“La gente que empieza a tener red, es que cambia todo, 
cambia el acceso, la gente que está en Familia Laguna que le 
han presentado a otros padres, que tiene red, es que se apunta 
al kiroldegi,  se apunta a extraescolares, o sea, empiezan a 
participar de verdad. La clave esta en la mezcla, en la relación 
de cercanía, y te digan «tú vas conmigo» y «tú puedes estar 
conmigo»  (ET1P1); 

“Aquí estuvo Marisa que organizaba una eucaristía y una 
comida una vez cada x tiempo y sobre todo venían latinos... 
Ahí salieron muchas amistades, muchas colocaciones de trabajo 
al bis a bis y aquello salió muy bien muy bien...” (E15).

Funtsean, beste herrialde batzuetik etorri diren bizi-
lagun berrien inklusioa euren ardura dela pentsatzen 
badugu arazo bat dugu. Han edo hemen jaio izana 
kontingentzia bat besterik ez da, gaur egun eraiki 
eta transformatzen ari den gizarteak du garrantzia 
eta gizarte honen beharrak, ardura-berdintasunean 
lantzeko prest ote garen da galdera. 

Populazioaren bizi perspektiba pertsona-
lak ezagutzea, pista dezente ematen digu jakiteko 
komunitate batekiko duten atxikipen maila. Zent-
zu horretan auzoko bizilagun berrien artean iritzi 
ezberdinak jaso ditugu, batzuei nabari zaie orain 
arte eginiko bideak emaitzak eman dituela 
eta eboluzio bat ikusi dutela euren bizitzen-
gan.  Beste batzuk aldiz ezkorragoak dira sistema 
sozial eta politikoak eskaini dizkien aukerekin:

“Pensamos que en 3-4 años trabajamos y nos volvemos a 
nuestro país, como la mayoría de los que vienen aquí, pero 
con el tiempo  y ver el trato de la gente y ver a mi hijo que ya 
está acostumbrado por lo cual intentamos comprar un piso y 
quedarnos aquí y creo que puedo ofrecer una vida mejor aquí y 
tiene la nacionalidad y todo” (E14); “

Yo me veo bien, con ganas de seguir creciendo, me quedan cosas 
que puedo conseguir más cosas, quiero para trabajar como inte-
grador social y ese es mi objetivo. Son metas que voy marcando 
en mi vida y son metas que sí puedo conseguir. Tengo dificultad 
pero sí puedo conseguir, puedo hacer... “ (E6). 
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3.3.3:
DISKURTSOAK

Arestian, diskurtsoak bakoitzaren bizipen inguruan 
sortutako sinismen eta emozioen baitan uztartzen 
dira. Alde batetik, kulturen arteko espazio amanko-
munean bizi diren pertsonek, aniztasunaren aurrean 
diskurtsoa erabat positiboa eraiki dute. Ikerketan 
zehar, gehien topatu dugun profila da.  Bestetik, 
kontrako aldean, beste herrialde batetik etorri diren 
bizilagun berrien presentzia arazo gisa ulertzen dute-
nak egon badira, baina, ez da izan oso esanguratsua 
ikerketa honetan. Izan daiteke, agian, gure laginak ez 
duelako horrelako pertsonekin topatzea lortu.  

2019an Ikuspegik kaleratutako barometroaoaren 
arabera EAEko, %9,1ak onartzen du immigranteen 
presentzia arazo bezala. Hurrengo taulak immi-
grazioak, proposatutako arazo gisa azken urteetan 
barometroan izan duen eboluzioa jasotzen du. Da-
tuak baxuak badira ere, 2008tik 2016ra  bitarte (krisi 
ekonomikoaren urteak), ardura hori igo egiten dela 
ikus dezakegu.

Dena den, diskurtsoaren ikuspegitik eta ikerketan 
jaso dugun ezagutzara itzuliz, auzoko joera nagusia 
islatzen duen profila hurrengoa delakoan gaude: 
immigrazioarekiko diskurtso positiboa edo behintzat 
ez negatiboa duen pertsonena, baina une berean ho-
riekin inongo kontaktu eta espaziorik sekula parteka-
tu ez duena. Diskurtso politikoki zuzena barneratua 
dueña, baina, une berean, bere azalean aurreiritzien 
eragina sentitzen duena egunerokotasunean. 

15. Irudia. Inmmigrazioa arazo gisaren balorazioa 2007-2019 (Ikuspegiak, 2019). 
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3.4:
EGIA KOMUNITATEAK 
ESKAINTZEN DUEN 
BIDELAGUNTZA SAREA

Auzoak dituen programei eta baliabideei buruzko 
hurbilketa labur bat egin nahi izan dugu, migrat-
zaileei auzokide gisa aukera berdinak izan ditzaten 
errazteko, laguntzeko eta zaintzeko. Baliabide horiek 
deskribatzeaz gain, hausnarketa kritikoak ere jaso 
ditugu, bai auzoko gizarte- eta hezkuntza-sarea 
osatzen duten eragile aktiboenak (profesionalak eta 
boluntarioak), baita programa horien erabiltzaile edo 
parte-hartzaileenak ere.

Dauden baliabide-motaei dagokionez, nahiz eta 
auzotarrek, oro har, ez identifikatu zehatz-mehatz 
zerbitzu guztiak, azterlanean egiaztatu dugu eragile 
ugari daudela, auzoko udal-agente baten ahotsak 
berresten duen bezala: 

 “Urte asko ibili naiz lanean eta harreman estua izan dut:  
osakidetzarekin, gizarte ekintzako langileekin, emausekoekin, 
emakume etxekoeekin, gazteriakoekin… orduan ezagutzen 
duzu zenbat jende dagoen lan egiten” (E15). 

Atal honetan, hasiera batean, Gizarte-zerbitzuen 
zentroa eta Elikagaien bankuaren (Cáritas-
franziskotarrak) inguruan jasotako informazioa 
azalduko dugu, auzo bateko bizilagunen balizko kal-
teberatasun-egoerei erantzutea baitu eginkizun nagu-
sitzat. Jarraian, Egia auzoko Gizarte Bidelaguntza 
Sarea osatzen duten agente hauek identifikatu ahal 
izan ditugu: Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkar-
tea, Dar-dar gizarte ekimenezko kooperatiba, Egia 
Bizirik auzo-elkartea, Emaús Gizarte Fundazioa, 
Gipuzkoako SOS Arrazakeria, Kultur Aniztasun eta 
Partaidetza arloak (Donostiako Udala), Ongi etorri 
eskolara (Elkarrekin Kop.), Tabakalera KGNZ… 
Ziur asko, bat baino gehiago identifikatu gabe gera-
tuko da. 

Atotxan kokatua dagoen Egiako Gizarte Zer-
bitzuetako Zentrora edozein pertsona bertaratu 
daiteke aholku eta laguntza bila. Zehazki, beste 
baliabideen artean, kasu honetan, interesgarria izan 
daiteke hauek izendatzea: ostatu ematea bazterketa-
kasuetan, gizarte-larrialdietarako laguntza, gizar-
teratzeko hitzarmena babesteko laguntza bereziak, 
laguntza bereziak, aurrerakinak, gizarte-arriskuko 
egoerak ekiditeko laguntza bereziak, autoenplegu-
proiektuetarako laguntzak… Zentroaren lan taldea 
honako pertsonak osatzen dute: 5 administrari, 8 
gizarte langile, zerbitzugunearen arduradun bat, 2 
psikologo komunitario, 3,5 hezitzaile eta 2 terapeu-
ta (Donostiako Udala, 2020). Udal zerbitzuetako 
langileekin burutu genuen eztabaida taldean jasotako 
hainbat informaziotik, 3 aipamen egingo ditugu: 
lehenengoa, azaldu dute auzoan gazte migratzaile 
gutxiagori ematen zaiela arreta; izan ere, auzoan 
etxebizitza egonkorrik ez dutenez, Donostiako 
sistema zentralera bideratzen dira, baina, batez ere, 
emakumeekin lan egiten dute harrera- eta erregulari-
zazio-prozesuan:

“Habitacionistas quizás, de ser son sobre todo hombres (jóve-
nes), migraciones diferentes, con menos presencia en nuestros 
servicios. Para atenderles en Egia tienen que estar estables con 
vivienda en el barrio. Si la situación es inestable, porque un día 
duerme en una habitación aquí y otro día allí (…) eso lo lleva 
el servicio de asistencia de Donosti”. (ET5P1); 

“Las trabajadoras vemos más población, igual un colectivo 
más dañado no accede, pero otro gran grupo de mujeres sí 
acceden. Y les ayudan a homologación, internet, ropero, grupo 
de auto-ayuda…Todo eso ayuda…” (ET5P2). 

Bigarrenik, gizarte-zerbitzuaren zentroko profesiona-
len artean ezkutuko diskurtso batek zuzeneko arreta 
indibidualizatua lehenestearen alde egiten du, pa-
radigma teknikoago baten pean, gizarte-zerbitzuen 
sisteman ezarritako laguntzen eta baliabideen bidez, 
esku-hartze soziokomunitarioa bigarren mailan utziz:
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“hay necesidades emocionales primero, contención, integrarse 
en la cultura, normas y valores de educación, salud (…) y 
cuando ya estén un poco normalizados esos aspectos, y porque 
si voy a otro país y me meto en un grupo de desconocidos me va 
a costar, primero hay que ayudarles a integrarse en los primeros 
pasos…” (ET5P5). 

Hirugarrenik, talde teknikoaren barruan badira 
zenbait ahots esku-hartze soziokomunitarioa eta 
sareko lana lehenestea proposatzen dutenak, izenda-
penak errotik konpontzeko beharrezkoa den gizarte-
ekintzako eredu gisa; are gehiago, aipatzen da eredu 
komunitario horretara bideratutako baliabide batzuk 
(kale-hezitzaileak) kendu direla badira urte batzuk: 

“Anteriormente hemos tenido herramientas con educadores de 
calle, hacían trabajo con jóvenes desde la calle, desde su ámbi-
to” (ET5P4); 

“Creo que con estos chavales intervenimos a nivel de detección, 
intervención, con familia educador y tal, para mi habría que 
potenciar muchísimo un proyecto comunitario de calle con los 
chavales. Un adulto es muy complicado que cambie los pro-
cesos: hábitos, creencias…, pero un niño que ha nacido aquí, 
si se integra de otra forma en un proyecto comunitario, salgas 
en Olentzero, Santo Tomas, el euskera, costumbres, donde 
puedas hacer los deberes… Se les podría ayudar mucho más 
que poniendo en sus casas (educador, ayuda domicilio…), sin 
despreciar el trabajo que se hace” (ET5P2). 

Esku hartze teknikotik ere Elikagaien bankua 
(Cáritas-Atotxa-Egia) aurkitu dugu. Caritas Eli-
zaren erakunde ofiziala da, gizartean behartsuenak 
diren pertsonen aldeko ekintza karitatetsu eta sozia-
lerako. Parrokiako boluntario talde baten bidez anto-
latzen dira, berehalako laguntza materialeko zerbitzu 
bat eskainiz elikagaien bankuaren bidez eta, gainera, 
harrera, giza laguntza eta giza sustapenerako lana 
eskaintzen ditu (Caritas, 2020). 

Ekintza soziokomunitarioaren ikuspegi 
horretatik, Egia Bizirik auzoko bizilagunen elkar-
tea identifikatu dugu. Auzoaren alde eta bizilagu-
nen bizi baldintzak hobetzeko elkarrekin lan egiten 
duen bizilagunen elkartea da. Egia bizirik, historia 
luzeko erakundea da auzoaren lan komunitarioan, 
Udalaren aurrean solaskide gisa hainbat gaitan: 
Egiako kiroldegia diseinatzea eta martxan jartzea, 
Kultur Etxea aldarrikatzea, plazen diseinua eta 
erabilerak (Plaza Haundi, Blas otero), mugikortasuna 
(oinezkoentzako tokia, aparkalekua, bidegorria), 
auzoaren estetika (Teileriako eta Plaza Haundiko 
horma-irudiak), etxebizitza-eskubidea (bidezko 
alokairua eta babes ofiziala), auzoko hainbat gaien 
inguruan udal prozesu parte hartzaileen partaide… 
Hori dela eta, behatutakoaren arabera, Egiako auzo 
komunitarioari buruz duen ikuspegi historiko eta 
holistikoarekin lotutako ekarpena da.

Irudia. Hau Egia Da sareko bilera
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Ikuspegi beretik, baina kolektibo zehatz batekin arit-
zen dena, Tabakalerako Hezkuntza Taldea izan 
daiteke. Marokotik Donostiara iritsitako bizilagun 
baimenik gabeko gazte adingabeen aferari erantzu-
teko, Harrotu ileak programa jarri zen abian. 
Talde horrek Tabakalera bere espazio publiko 
erreferentzial bihurtzen du aisialdian. Tabakalerako 
Hezkuntza taldeak  Harrotu ileak proiektua lantzen 
du, ostiralero, 17:00etatik 20:00etara, Prisman. 

Programa horren bidez bi norabideko hausnarketa 
proposatzen du: batetik, gazteekin batera erabil-
tzen dugun ingurunea birpentsatzen dute, geure 
gisa onartzeko asmoz; eta, bestetik, hausnarketa 
instituzionala sustatzen dute, espazio publikoak 
erabiltzeko eta okupatzeko moduak definitzeko. 
2017ko urtarrilean hasita, elkarbizitzarako topagune 
bat eraiki dute, eta bertan gazteak, hezitzaileak eta 
artistak elkartzen dira aldian-aldian. Azken 3 ikas-
turtetan, lan egiteko kultur adierazpen ugari erabili 
dituzte: 2017-18  Oihane Espúñez eta Felipe Pola-
níaren laguntzarekin eman zioten hasiera proiektua-
ri, erakusketa-proiektu bat eta askotariko lantegiak 
eginez: argazkilaritza eta bideogintza, dantza eta 
rapa.  2018/2019 ikasturtean, antzerkia soziala eta 
zapalduen metodologia ardatza erabili zuten (María 
Zapata Hidalgo- antropologoa eta zapalduen antzer-
kian aditua). 2019/20 ikasturtean zehar, zinema eta 
pintura murala landu zuten, artista eta zinemagile 
ezberdinen parte hartzeaz lagunduta. Antolatze-
ko eta erabakiak hartzeko asanbladan egiten dute. 
Prozesuan zehar gazte bakoitzaren bizi proiektua 
erantzuteko asmoz hezitzaileen rola bidelaguntza da. 
Proiektu honek jorratzen dituen hainbat jardueretan, 
kulturartekotasuna nabarmentzeko, zerikusia duten 
aditu erreferenteak parte hartzen dute. Adibidez, 
laburmetrail grabaketa gidatzeko Marokoko zuzen-
dari baten presentzia lortu zuten, eta baita gorputz 
espresioa lantzeko jatorri arabiarreko hezitzailea ere:

“Eta referenteak, ez dago zuzendari jatorri ezberdineko errfe-
renterik, hirian, musika, ez ditugu jartzen zentroan, bakarrik 
daude postu prekarizatuetan, y si no tenemos referentes, tampo-
co generas adesion. “ (ET1P3). 

Egiteko modu honen bidez, Harrotu ileak progra-
mako parte-hartzaileentzat oso baliagarria izan da 
“berdintzat” jotako pertsonek parte hartzea, eta kon-
fiantzazko komunikazio-bide egonkor bat ireki du 
erakundeen eta magrebtar jatorriko gazteen gizarte-
taldearen artean. 

Esparru soziohezitzaileen Elkarrekin koopera-
tibarekin topatu gara, gizarte arloko emakume 
profesionalez osatua dagoen irabazi asmorik gabeko 
kooperatiba bat da. Gizarte arloko ikerketan eta 
esku-hartzean lan egiten du eta kolektibo desberdine-
kin gizarte inklusio eremuan esku-hartze eta sentsi-
bilizazio proiektuak diseinatu eta martxan jartzen 
ditu. Hala nola, pertsona emigratuekin, gizarte 
bazterkeria arriskuan daudenekin, adin txikikoekin, 
genero eremuan, e.a. Azken urteetan, esku-hartze eta 
formakuntzarako proiektu desberdinak ditu abian, 
horien artean “Ongi etorri eskolara”, zein  egun 
Gipuzkoako 14 eskoletan lan egiten duen.  Proie-
ktua Donostian hasi zen Donostia Udaleko kultur 
aniztasun bulegoaren babesarekin eta elkarlanean. 
“Ongi etorri eskolara”, eskolan kulturartekotasuna 
osotasunean lantzen duen proiektu bat da: ikaslee-
kin, irakasleekin eta familiekin, baita eremu komu-
nitarioan ere. Kultura aniztasuna, bai eskolan bai 
eremu komunitarioan, abantaila gisa ikusarazi nahi 
du, gertutasunetik lan eginez “familia laguna 
programa”ren bidez. Programa honek, herrialde 
desberdinetatik emigratu duten familiak eta familia 
euskaldunak jartzen ditu kontaktuan. Familia euskal-
dunek bi kulturen arteko zubi lana egiten dute, etorri 
berrien egokitzapen prozesuan akonpainamendu 
lana eginez. Aldi berean, familia euskaldunak kultura 
berri bat ezagutzeko eta ezagutza horrekin aberaste-
ko aukera edukiko du. 2018-19 ikasturtean, Donos-
tiako 180 familia ari ziren “Familia laguna” progra-
man parte hartzen,  eta Egian zehazki 122 familia. 
EHUrekin elkarlanean programa horri buruz egin 
berri den azterlan batek ondorio nagusitzat atera 
zuen familiaren bidelaguntza sozio-hezitzailea estra-
tegia metodologiko egokia dela bizikidetza hobetze-
ko, auzoko bizilagunen artean gizarte-kohesio han-
diagoa lortzeko eta herritartasun aktiboa sustatzeko 
komunitateko eguneroko bizitzako hainbat esparru-
tan. 

Irudia. Harrotu ileak Darkum
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Ikerketa horretan bertan, besteak beste, honako on-
dorio hauek atera ziren: lehenengoak, erakusten du 
familia arteko konfiantzazko harreman bat finkat-
zeak migratzaileen kolektiboarekiko aurreiritziak 
gainditzen laguntzen duela eta baliozkoa dela jarrera 
arrazistak prebenitzeko; bigarrenak, erakusten du 
familiaren kulturarteko laguntasunak eguneroko bi-
zitzako egoera kritikoak gainditzen laguntzen duela, 
etnozentrismoa hausten laguntzen duela eta familien 
(iritsi berriak) ongizatea handitzen duela, komuni-
tateak onartu dituela sentitzen baitu; hirugarrenak, 
adierazten du Euskara gizarteratzeko tresna balio-
zkoa dela, aukera-berdintasuna errazten duelako; 
laugarrenak erakusten du laguntza-prozesuak handi-
tu egiten duela familia iritsi berrien parte-hartzea eta 
familiak gerturatzen ditu euskara eta euskal kulturara 
(Jimenez-Jimenez, Boluda eta Planella, 2020). 

Hizkuntza da harrera-komunitatearekin harre-
manetan hasteko behar den baliabiderik lehenta-
sunezkoenetako bat, horregatik Bagera Elkarteak 
hainbat programa eskaintzen ditu Donostiako auzoe-
tan euskararen ikaskuntza eta erabilera sustatzeko. 
Horien artean, kulturen arteko bizikidetzan eragin 
zuzena duten 3 ekintza nabarmendu nahi nituzke: 

Imagen. Ongietorri eskolara

Auzoko programa sustatzen du besteak beste hiri-
ra iritsi berrien artean, hizkuntza gaitasunak lantzen 
joateko. Euskara, Aniztasuna eta Herritarrak gako 
nagusi bezala harturik, elkarrena ezagutu eta aitor-
tuz, jatorri ezberdinetako herritarren artean, guztien 
arteko komunikazio eta kohesiorako hizkuntza eus-
kara izatea da erronka nagusia. Egitasmoan bi profil 
aurreikusten dira: Auzotarrak (euskal hiztunak) eta 
Auzokideak (euskaraz ez dakitenak); Mintzalagu-
na programak komunikaziorako talde txikiak (3-4 
pertsona) sortzea sustatzen du, euskara komunikazio-
hizkuntza gisa erabil dadin bere bizi-testuinguruan: 
auzoa eta hiria; Egian euskaraz bizi nahi dugulako 
programa, 24 orduz euskaraz bizitzeko eta ikasitako 
jardunbide egokiak partekatzeko aukera ematen 
duen laborategi soziala delako (Bagera, 2020).

Esku-hartze komunitarioko eredu horretatik bertatik, 
hiru eragile identifikatu ditugu, beren esku-hartze 
eremua zabalagoa izan arren auzoarekin lotura 
zuzena dutenak hainbat arrazoirengatik: kokapena, 
auzotasuna…. Zehazki, Besarkadak-Emaus Gizarte 
Fundazioa, Dar-dar Gizarte ekimenezko kooperatiba 
eta SOS Arrazakeria-Gipuzkoa ditugu hizpide. 

Imagen. Bagera elkarteaImagen. Harrotu ileak Darkum
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Besarkadak-Fundación Social Emaus: Emaús 
Gizarte Fundazioak Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
laguntzarekin Besarkadak egitasmoa sortu du. Lu-
rraldean dagoen eta handitzen ari den aniztasunaren 
aberastasuna kontuan hartuta, Emaus G.F.-k ikusa-
razi eta balioetsi egin nahi ditu pertsona orok dituen 
eta garatu eta partekatu behar dituen gaitasunak, 
autoestimurako eta gizarte-hazkunderako mekanis-
mo gisa, eta horrek dakarren ekarpena. Programak 

beste pertsona batzuekin trukea egitean eta ikasi na-
hiko zenukeen zerbait trukatzean funtzionatzen du. 
Trukeak elkarrekikoak izan daitezke, edo zuk pert-
sona batengandik eta zuk zugandik ikasi, taldean ere 
egin daitezke. Trukeen ikurra bono-truke besarkadak 
izango da. Trukeen lekua, unea eta maiztasuna inte-
resdunek adostuko dituzte. Une oro errespetatu be-
har da Besarkadak proiektuaren kode etikoa. Truke 
horien helburua kulturartekotasuna eta pertsonen 
arteko hurbilketa sustatzea da, aniztasunari buruzko 
estereotipoetatik eta aurreiritzietatik harago. Denok 
ditugu gaitasunak, partekatu zureak, sortu lotura 
berriak, parte hartu! (Besarkadak, 2020). 

Dar-dar Gizarte ekimenezko kooperatiba  bat 
da. Beraien izaera definitzen duten hainbat elemen-
tu hauek dira: artea, kultura eta gizarte ekintzaren 
bidez inguruko beharrei eta behardunei erantzuteko 
kezka eta konpromisoa du; komunitateko partaide 
guztien giza eta kultur hazkuntza garatu nahi ditu; 
Gizaki bakoitzak bere irizpide propioa edukitzea, eta 
gizartean integraturik gizarteari laguntzea da beraien 
erronka. eta . Oinarri teoriko sendo batetik abiatuz, 
proiektu integralak, horizontalak eta zeharkatzaileak 
sortzen eta garatzen ari dira herri desberdinetan. 
Besteak beste, honako hauek aipa ditzakegu: “Kultur 
Aniztasunaren bidetik integrazioa lantzen”, “Giza 
Eskubideak Herrira”, Antzerki ikuskizunak, antzerki 
ikastetxeetara bideratuak,, ekitaldiak… (Dar-Dar, 
2020). 

Irudia. Besarkadak

SOS Arrazakeria -ren helburua da diskriminazio 
arrazista ororen aurka borrokatzea, bakarka zein 
taldeka, eta kultura-aniztasuna bermatu beharreko 
eskubidetzat jotzen dute. Hortik, bertako pertso-
nen, etorkinen eta gutxiengoen arteko harremana 
eta trukea bultzatuko duten praktikak sustatzearen 
aldeko apustua egiten dute. Egindako programen 
artean, gure ikerketarekin harremana duen gazte 
arlotik zuzendutako programa bat jaso nahi izan 

dugu: Urretxindorra proiektua, nerabe aurre-
ko ikasleek (10-14 urte) eta graduko unibertsitate-
ikasleek (hezkuntza, gizartea, psikologia) aholkulari 
gisa parte hartzen duten laguntza-programa da. 
Programaren helburu batzuk honako hauek dira: au-
toestimua indartzea; gaitasun sozialak, emozionalak 
eta komunikatiboak garatzea; goi-mailako ikasketak 
egiteko orientazioa ematea. Horiek astean behin (3 
ordu) elkartzeko espazio propio bat eraikiz garatzen 
dira, dibertitzeko uneak partekatzeko eta aisialdiko 
jarduera ludikoak, aire zabalekoak, naturakoak, kul-
turakoak eta kirolekoak egiteko. Programa honekin 
bakarrik ez geratzeko, SOS Arrazakeriak dinamiza-
tutako bakarren bat aipatuko dizuegu: Adingabe eta 
gazteentzako aholkularitza, Hezkuntza antirrazista, 
Aholkularitza eta salaketa bulegoa, hedabideen be-
hatokia… (SOS Arrazakeria, 2010). 

Udal-eremuan, kultura-aniztasunaren arloa eta he-
rritarren partaidetzaren arloa zuzenean lotuta daude 
Egia auzoko kulturen arteko bizikidetzari buruz 
egiten ari den lan espezifikoarekin. Kultura-aniz-
tasunaren bulegoaren helburua elkarbizitza sustat-
zea da, elkar ezagutuz eta aitortuz eta  kulturarteko-
tasunaren printzipioak oinarri hartuta. Horretarako, 
programak eta jarduerak garatzen ditu  hiru ildo 
nagusiren bitartez:etorri berrientzako baliabideak 
(Baliabideen Gida, Laguntzen duten elkarteen gida 
eta Informazioa eta Zerbitzuak), Kultur aniztasuna 
lantzeko programak eta jarduerak (emakumeen 
kulturarteko gunea, nazioarteko egunak, Ongi etorri 

Irudia. Urretxindorra
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eskolara!, kulturarteko elkarbizitza eskola komunita-
tean, Sukaldanitzak ekimena, Donostiako Zurrumu-
rruen aurkako Estrategia eta Giza Liburutegiak) eta 
bertako eta nazioarteko sareetan parte hartzea eta 
diru laguntzak eragileentzat. 

Herritarren Partaidetza Saila politika pu-
blikoen eraikuntzan eta horien garapenean, herrita-
rrek modu eraginkorrean parte hartzeko daukaten 
eskubidea garatzea du helburu sail honek. Helburu 
nagusi hori zehatz hauetan aletzen da: lehenengo, 
lurraldean eta garatutako udal politiketan prozesuak, 
kanalak, guneak eta elkarren artean jarduteko forma 
berriak zabaltzea; bigarren, Hiriko 18 auzo eta he-
rrietan partaidetza sozialaren sustapenean bitarteka-
ritzan jardutea. Elkarte eta herri mugimenduen sare 
autonomo, kritiko, sortzaile, inplikatu, informatu eta 
zabala indartu nahian, bide desberdinak eskainiz. 
Auzoan hainbat mementotan prozesu parte hartzai-
leak osatu dira: Plaza Haundi estalpea, Egia kaleko 
bidegorria, Blas de Otero plaza berrikuntza, Aurre-
kontu parte hartzaileak… Gaur egun, zabaldu berria 
duten proiektu berria aipatu nahi dugu, etorkizunean 
interesgarria izan daitekelakoan gaude: Auzhartu 
Donostiako Udalaren herri partaidetza plataforma 
digitala da. Prozesuan zehar, Parte hartzerako 
udal teknikariak bizilagun berriak erabaki 
guneetara ekartzeko beharra aldarrikatu du:

“Ados nago egon beharko luke eskaintzen zaien zerbitzuen 
espazioetan, egoera eta eskaintzen zaien horren diseinuan, ho-
rretarako ulertu behar dute horren subjektu politiko direla, hau 
da daukatela horretarako eskubidea ere” (ET1P8). 

Bukatzeko, Hau Egia Da Saretik bi gogoeta 
proposatu nahi ditugu: lehenengoa, kulturarte-
kotasunaren alde lanean dabil pertsona oro edo tal-
deak (erakunde publiko, elkarte, plataforma, zaintza 
sare...) elkar lanean aritzea ezinbestekoa da indarrak 
batzeko eta etorri berri diren guztiei aukera sendoa-
goa eskaintzeko. Bidelaguntza egiteko interesgarria 
litzateke norabide eta eredu antzekoetan aritzea, 
nahiz eta onartuz bakoitzaren identitatea eta egiteko 
moduak aniztasunaren aldeko hautu bat dela: 

“al final pasa por empezar a diseñar políticas, programas 
de una forma que tenga punto de vista intercultural de forma 
transversal;  pero más todavía, no solamente desde diversidad 
cultural, hay que intentar extender toda esa red y que ese prin-
cipio esté desde las fiestas hasta la guardería, un trabajo más 
de concienciación, sensibilización, desde las personas que están 
diseñando, asociación de vecinos y todo tipo de entidades...” 
(ET1P1). 

Bigarrena, 2020-2021 ikasturtean garatu beharre-
ko ekintza-planaren diseinuan beste herrialdeetatik 
auzora etorritakoen taldeko kide diren  bizilagunak 
sartzeko beharra proposatzen da, kulturarteko bene-
tako ikuspegia ziurtatzeko: 

“para conseguir convivencia tenemos que incluir inmigrantes 
en grupos de diseño, en todos. Tenemos que meter a alguien en 
el grupo de Hau Egia da! Importantísimo, porque podemos 
contar, pero en realidad nosotros tenemos que meter a gente que 
viva diferentes realidades, gente que cuente de primera mano 
qué necesidades hay. En eso y en todo, qué necesidades hay” 
(ET1P1). 

Imagen. Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Donostia
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ETORKIZUNEAN ESKU 
HARTZEKO ILDOAK 
ETA PROPOSAMENAK4

1

• Zerbitzu publikoak, elkartegintzak eta sare 
komunitarioak bateratzea: “Sarea”. Lana bakoitzak 
bere eragin eremutik ,baina helmuga partekatu bate-
kin, hau da, lana modu bateratuan egitea, erronke-
tako bat izango da.

• Denoi eragiten digun gai bat izatea. Aipatzen 
diren arazoak ez dira arazo pribatu edo indibidua-
lak, gizarteko botere banaketaren ezberdintasunen 
ondorio baizik. Irtenbidea beraz, publikoa da, de-
nona, kolektiboa. Lortu beharko genuke jende asko 
izaten gauza gutxitan, eta ez gutxi batzuk askotan. 
Ardura partekatua dela ikusaraziz. Gai hauetan ez 
daudenak, aktibatu. Kontuan hartu behar da gizarte 
indibidualizatu batean bizi garela. Jendea erakart-
zeko bere interes, min edo kezketatik abiatu behar 
gara, ondoren ni-tik gu-ra pasatzeko. 

Egiako kultura-
aniztasunaren inguruko 

ekintza-estrategia 
kolektiboak diseinatzea
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ETORKIZUNEAN ESKU 
HARTZEKO ILDOAK 
ETA PROPOSAMENAK

2

• Sentsibilizazioa: tokiko biztanleei zuzenduta: 
sentsibilizazio kanpainak edo ekintzak, auzoko jatorri 
migratzaileko pertsonen egoerarekin enpatia sentit-
zeko  premiari buruz kontzientziatzeko (beharrei, 
etxebizitzari, lanari, polizia-ekintzari dagokienez) eta 
elkartasun komunitarioko sareak sortzeko premiari 
buruz. Nola lortu erosotasun eremutik ateratzen ez 
diren pertsonengana iristea, erosotasunagatik edo 
aurreiritziengatik (edo arrazakeriagatik). 

• Etxebizitza: erkidegoko etxebizitza poli-
tikak diseinatzea eta aldarrikatzea, etorkin-jatorriko 
biztanleek etxebizitza legezko baldintzetan eta ez 
ustiatzeko baldintzetan eskuratu dezaten. Etxebizitza 
soziala eta mafien kontrola. 

• Lana: etorkinak legeztatzeko, berdintasunez 
lan egiteko eta prekarizazioa eta esplotazioa kontro-
latzeko erkidegoko politikak diseinatzea eta alda-
rrikatzea. 

Gizarte politika 
komunitarioak

• Sare solidarioak sortzea eta dauden sare 
solidarioak indartzea: auzo-sare solidarioak eta 
boluntario-sareak diseinatzea. (Hasi eta ikasi, Ongi 
etorri eskolara, mentoretza). 

• “Auzo zaintza”: Berrogeialdian auzo ezber-
dinetan sortu diren zaintza sareen esperientzia eta 
eredua hartuta, baita Egia auzoan sortu dena ere, 
antzeko sare bat sortzea auzotarren artean; lagunt-
za emateko, laguntza jasotzeko, elkar ezagutzeko, 
espazio berriak sortzeko…
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• Egiako ikasle etorkinen banaketa bidezkoa 
sustatuko duten aldarrikapen-estrategiak diseinatzea 
(Mariaren aurkezpena, argitalpen pribatuak). 

• Auzoan jatorri etorkina duten ikasleentzako 
hezkuntza indartzeko estrategiak diseinatzea eta 
indartzea (Hasi eta ikasi), eskola-porrota saihesteko.

• Familiei zuzendutako sentsibilizazioa, esko-
lan, ikastetxeetan eta auzoan kulturen arteko harre-
manak sustatzearen garrantziaz.

• Auzoko eskola eta ikastetxeei kulturen arteko 
heziketaren garrantzia indartzea eta eskolan kulturen 
arteko programak abian jartzea, auzoko elkarte-
sarearekin lotuta.

Hezkuntza-politika 
komunitarioak:

Eskolatik auzota
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• Gizarteratzeko, gizarte-kohesiorako eta 
komunitateko kide izatearen sentimendua sustatzeko 
estrategia komunitarioak diseinatzea eta indartzea, 
etorkin-jatorriko biztanleei dagokienez.

• Etorkinek elkarteen sarean, aisialdiaren, kiro-
laren eta kulturaren diseinuan, auzoko jardueretan 
eta erabakiak hartzeko taldeetan parte har dezaten 
sustatzea. 

• Etorri berriei Harrera on bat egitea, eta 
horretarako informazioa eta zerbitzuak sortzea/
eskaintzea, eta horiek nolakoak izan behar duten eta 
nola eman behar diren aztertzea, hau da, oinarri-
zko informazioa auzoari eta udalerriari buruz eman 
behar ote den eta nork edo nola antolatu, hizkunt-
zak ikasteko moduak, familia zaintzeko laguntza 
eta sareak antolatu, lana eta etxebizitza aurkitzea... 
Horretarako sare komunitarioen antolakuntza sortu 
daiteke? eta elkarte, erakunde eta bilizalugunen arte-
ko elkarlana bultza daiteke?

• Aniztasunaren ekarpenak balioan jarri, 
aniztasun horrek hiriari ekar dakizkiokeen onurak 
azpimarratuz, adibidez lan arloan. Horrela, apro-
posa izan al daiteke enpresa berritzaile bat sortzeko 
aukera aztertzea? edo beste zerbait migratzaileen 
ahalduntzea landuz, irudia hobetzeko eta  migra-
zioarekiko pertzepzioak aldatzeko? 

• Arazoak aukera bilakatu: Adibide batzuk: 
etxebizitzetan adineko pertsonak eta familia etorki-
nak elkarri lagundu, gertutasuneko polizia bateruntz 
jo eta gazte magrebtarrekiko harremanak aldatu, 
beharrezko eta berariazko komertzioen indartzea eta 
etorkinen ekintzailetza bultzatu. 

Gizarteratzeko erkidegoko 
estrategiak 

• Arlo komunak landu eta azpimarratu: pertso-
nen/taldeen arteko gauza komunak aurkitzen saiatu 
eta horretan oinarritu erlazioak sakondu eta ikuspun-
tu berriak sortzeko. Adibidez: Parte hartzea eta aisia: 
gazte magrebtarrak eta aisialdi taldeak; familiak eta 
museoak, kultur ekintzak...; batzordeak eta gober-
nantza, pertsona etorkinen parte hartzea erabakitze 
guneetan; musika edo kirola oinarri hartuta talde 
mistoak sortzea, jatorri askotariko pertsonekin. 

• Erreferente berriak sortzeko beharra: nahiz 
eta gaur egun minoritarioak izan, egongo dira goi 
mailako ikasketak burututakoak, edo aipatzen di-
ren zaintza eta gainerako lanez gain besterik egiten 
duena, edo jatorrizko herrialdean ikasitako alorrean 
lanean ari dena ere. Horiek ikusarazteak agian al-
daketaren bat ekarri dezake? Idealizatu gabe, espe-
ktatibak neurtuta etab., baina indibidualki norberak 
duen aukeretan sinesten.

• Aisialdiko eta kulturako jardueren diseinua, 
kulturen arteko ikuspegiarekin

• Kulturaeskaintza eta eskaintza ludikoa 
dibertsifikatzea, gaur egun Egiak duen aniztasuna 
kontuan hartuta. Horrela sustatzen da: beste jatorri 
batzuetako pertsonen parte-hartzea.

• Aisialdiko, kulturako eta jolas-arloko jardue-
retan beste jatorri batzuetako pertsonen presentzia 
ikusaraztea eta “hango eta hemengo” pertsonen 
arteko hurbilketa; elkarrekiko aitorpenaren eta kide 
izatearen zentzua sustatzea. Bizi garen lekuaren 
“parte sentitzearen” garrantzia, une bakoitzaren on-
gizateari eta elkarrekiko hurbilketa eta harremanari 
begira. 

• Bertako kulturaren babesa vs. beste kulture-
kiko malgutasuna: Diagnostikoan ondorengo ideia 
azaltzen da: “kolektibo hauek nekez integratuko dira 
hermetikoak eta arrotzak zaizkien ereduetan (...). 
Parte ezberdinen kultur eta erritoak gurutzatzea izan 
behar da helburua aberastasuna lortzeko”. Kultura-
ren babesa hain errotuta duen herrialde batean, nola 
egin gurutzaketa horiek emateko eta permeableagoa 
izateko?
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• Tokiko biztanleei eta etorkinei zuzendutako 
sentsibilizazioa, Egiako bizikidetza sustatzeko kultu-
ren arteko interakzioaren beharrari buruz. 

• Kulturak elkartzeko estrategiak diseinatzea 
dauden baliabideak aprobetxatuz (eskolak, elkarte-
sarea, elkarte gastronomikoak). 

• Kulturen arteko elkarguneak sortzea eta dau-
den espazioak aprobetxatzea (Kultur Etxea, eskolak, 
Tabakalera, plazak). 

• Behar ezberdinak dituzten eta osagarriak 
diren pertsonak elkartzea: diagnostikoan kasu bat ai-
patzen da, dependentzia egoeran dagoen emakumea 
eta atzerritik datorren familiaren arteko elkarbizit-
zarena. Auzoko biztanleen beharrak identifikatu eta 
sinergiak bilatzeko programaren bat diseinatu liteke? 

• Espazio publikoa birpentsatu eta birdisei-
natzea, espazio abegikorrak, funtzionalak, seguruak, 
inklusiboak eta kulturartekoak sortzeko. Horreta-
rako, auzoan bizi diren (edo bertan bizitza asko 
egiten duten) pertsona guztien beharretatik abiatu 
behar da. Adibidez, birpentsatu beharreko gunee-
tako bat Blas de Otero plaza da. 

Auzoan kulturen arteko 
biziketza sustatzea:

topaguneak

• Espazioak eta interakzioak, elkarbizitza  
lantzea :erabilera berri bat emanez espazioei. Esate-
rako, plazak erakusketa areto edo merkatu bilakatu 
hilean behin; Gladysenea osasunarekin lotu eta  kirol 
ekintza libreak, dantzak, yoga, etab antolatu; esko-
lak baliatu hizkuntzen ezagutza areagotzeko ( beste 
herrialdeetako hizkuntzak) adibide gisa. 

• Espazio publikoa topaketa gune bezala. 
Auzoaren gabezia bezala identifikatzen dira auzoko 
hirigintza ezaugarriak: dentsitate altua, espazio 
publikoaren eskasia etab. Baina ezaugarri horiek 
aukera bat izan daitezke ere. Espazioa mugatua 
izatea, denen erabilerarako guneak berdinak izatea 
dakar, eta topaketa eta gurutzaketak bilatu daitezke. 
Espazio publikoaren eraldaketa fisikoaz harago, zer 
nolako eraldaketak bilatu daitezke? Erabileretan, 
espazioarekiko atxikimenduan etab. 

• Elkarbizitza arazo puntualei poliziaz bes-
telako erantzun bat bilatzea: elkarbizitza arazoak 
eman diren kasuetan (Tabakalera esaterako) eman 
den erantzuna, poliziaren bidezkoa izan da. Horrek 
bestelako arazo batzuk sortu ditu, ez da irtenbide 
egoki bat izan. Zein beste erantzun bilatu litezke? 
Bitartekaritza zerbitzu iraunkor bat sor daiteke auzo 
mailakoa.  
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• Jatorri etorkineko biztanleak euskara ikastea-
ren garrantziaz sentsibilizatzea eta kontzientziatzea. 
Auzoko hizkuntza-aniztasuna kontuan hartuz Eus-
kara denon arteko kohesio hizkuntza bilakatzea eta 
horretarako Euskara auzora iristen diren auzotarren-
tzako harrera hizkuntza izatea:

 o Horretarako beharrezkoak diren egi  
 tasmoak sortzea eta orain artekoak indartzea.  
 Euskararen garrantziaren kontzientziazioa   
 lantzea. 

 o Jatorri etorkineko biztanleak kon  
 tzientziatzea euskarak duen garrantziaz,   
 seme-alabentzako aukera-    
 berdintasuna ahalbidetzen duen aldetik. 

• Euskarara hurbiltzeko estrategiak abian 
jartzea eta lehendik daudenak indartzea (Auzoko, 
Parketarrak, Familia laguna, Urretxindorra mento-
retza) auzoko beste jatorri batzuetako pertsonentzat: 
haien beharrak eta egoerak kontuan hartuta. 

• Auzoan euskarazko jarduerak diseinatzea, 
ikasteko ahalegina egiten ari diren beste jatorri bat-
zuetako pertsonak kontuan hartuz eta horiei prota-
gonismoa emanez. 

Bizilagun berrien artean 
euskara sustatzea
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II. ERANSKINA. 
EGIA AUZOKO GIZARTE 
BIDELAGUNTZA SAREA 

Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkartea
Helbidea: Hernani kalea 15.Behea 20004 Donostia
Posta elektronikoa: aniztasuna@bagera.eus; bage-
ra@bagera.eus
Web gunea: https://bagera.eus
Telefonoa: 943 005 074 - 688 676 289-647 554 944

Emaus Gizarte Fundazioa
Helbidea: Mundaiz Bidea 6, 20012 Donostia
Posta elektronikoa: besarkadak@emaus.com
Web gunea:     www.emaus.com 
Telefonoa: 943 36 75 34/ 648 122 783

Cáritas-Atotxa Egia: Elikagaien bankua
Helbidea: Mandasko Dukearen Pasealekua, 39, 
20012 Donostia, Gipuzkoa
Posta elektronikoa: idazkari@caritasgi.org
Web gunea: www.caritasgi.org
Telefonoa: 943.271900

Dar-dar gizarte ekimenezko kooperatiba
Helbidea: Errepide nazionala 1, 24. 4.b, 20250 Lego-
rreta Gipuzkoa
Posta elektronikoa: info@dar-dar.eus
Web gunea: http://www.dar-dar.eus/eu/
Telefonoa: 629 210 952 / 636 916 374 / 943 806 578

Egia Bizirik auzo-elkartea
Posta elektronikoa: egiabizirik@gmail.com
Web gunea: http://egiabizirik.ourproject.org/

Elkarrekin Kooperatiba- Ongi Etorri Eskolara 
Helbidea: Ametzagaina 26, 2012 Donostia. 
Posta elektronikoa: elkarrekin.kooptxiki@gmail.com
Web gunea: www.ongietorrieskolara.org
Telefonoa:  647554944 / 651990454
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Gizarte-zerbitzuen zentroa
Helbidea: Atotxako zelaia 2 Behea, 20012 Donostia. 
Webgunea: https://www.donostia.eus/taxo.nsf/fwHo
meCanal?ReadForm&idioma=cas&id=S&doc=Can
al
Telefonoa: 943- 32.77.70 
Jendearentzako orduak: 09.00-14.00

Kultur Aniztasuna arloa(Donostiako Udala)
Helbidea: Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea. Aie-
teko Jauregia. Aiete Pasealekua, 65. 20009 Donostia
Posta elektronikoa: kulturaniztasuna@donostia.eus
Web gunea: https://www.donostia.eus/taxo.nsf/fwN
web?ReadForm&idioma=eus&id=A390667&doc=
Area
Telefonoa:  943 481779 

MUGAK-Gipuzkoako SOS Arrazakeria
Helbidea:Duque de Mandas 36-38, 20012 Donostia 
Posta elektronikoa: mugak@mugak.org
Web gunea: www.mugak.eu 
Telefonoa: 943321811

Tabakalera- Kultura Garaikidearen Nazioarteko 
Zentroa 
Hezkuntza Taldea: (Leire San Martín, Nerea Hernan-
dez eta Artaziakoop) 
Helbidea: Andre zigarrogileak plaza, 1 -Donostia / 
San Sebastián
Posta elektronikoa: hezkuntza@tabakalera.eus
Web gunea: www.tabakalera.eu
Telefonoa: 943 011 311 - Ext: 3008 




