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I.- Sarrera   (Helburuak)

2014 urtean ‘Tolosa kale biziak’ udal egitasmoaren baitan hasi zuen ILARKI ELKARGOAK
`MUGI  TOLOSA´proiektua BESTE HERRIKO ELKARTE BATZUEKIN BATERA.  Bi  urte egin
ditugu irteerak eta bestelakoak antolatzen, koordinatzen eta finantzatzen...

KALEAK BIZIRIK (BALIO PUBLIKOA ETA SOZIALA)

Herria bizirik mantentzen dute bere herritarrek, eta hauek elkartzeko guneak dira kaleak.
Kaleak beraz, pertsonen arteko elkar harremanak sustatu, indartu eta nortasuna sortzeko
guneak dira. Gune dinamikoak, denbora guztian aldatu eta aldarazten dutenak, gizarte
eta herri izaera bati dituen nabardurak eskaintzen. Kaleak beraz, ez dira puntu batetik
bestera joateko bideak, soilik, gizarte kohesioan garrantzia handia dute. Kaleak bizitzeko
guneak dira, konpartitzeko, elkar ezagutu eta nortasuna sortzeko esparrua. Adin, izaera,
genero  eta  ohitura  desberdinetako  jendea  elkartzeko  espazioak  dira.  Hori  dela  eta,
hausnarketa horretatik abiatuta, Udalak ‘Tolosa kale biziak ‘ egitasmoa sortu zuen.

Kaleari indarra emateko asmoarekin  edo helburuarekin eta herritarren espazioa direla
(oinarri  hartuta)  hainbat  proiektu  abian  jartzeari  ekin  zion  Tolosako  Udaletxeak;
horietako bat MUGI TOLOSA.

ARLO  EZBERDINETAKO  ERAGILEAK  ELKARTU  HELBURU  BERDINAREKIN (GIZARTEAREN
ANTOLATZEA ETA HASIERATIK AHALDUNTZEA)

MUGI  TOLOSA  ekimenak hasieratik  izan  ditu  ahalduntze  bi  ezaugarri  nagusi.  +65
adinekoei  zuzendutako  egitasmoa  dela  eta  bereziki  emakumeari.  Bigarrenik,  adimen
arazoak  dituzten  pertsonei  zuzendu  gara  gizarteratze  helburuarekin.  Gizarte  osoari
irekita egon arren bi kolektibo ahaztu hauek izan dira egitasmoaren helburu nagusia.
Ekimena aurrera egin duen heinean kolektibo hauek  ekimenaren  antolatze prozesuan
integratu ditugula eta baita irteeran motorrean bihurtu ere.

Gizarte  zerbitzuetako  osasun  arloko,  kirolean,  zahar  egoitzetako  agentean  bildueta
pertsona indibidualak elkartu dira sortutako foroan proiektua abian jartzeko.
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ZEHARKAKO ANTOLAKUNTZA  (IZAERA BERRITZAILEA)

Proiektu honen sortze, garatze eta mantentze lanketa ere modu desberdin batetik garatu
dugu. Herritar eta arlo desberdinetako profesionalak,  udal langileen artean garatutako
proiektua  da.

Lan-metodologia parte hartzaile baten bidez eraman dugu aurrera. Metodologia honen
baitan,  herritar,  gizarte  eragileak,  osasun  arloko  langileak  zein  udal  langileak
proiektuaren  parte  izatea  lortu  dugu,  diseinuan  ikuspegi  desberdinak  barneratuz.
Herritarrekin batera diseinatuko  egitasmoa izatetik haratago, udal langileekin ere modu
parte hartzailean garatu dugu egitasmoa. 

Osasun  Ibilbideak  proiektua,  Tolosa  Kale  Biziak  egitasmoaren  barnean  txertatu  zen
hasieran,  baina orain bizitza propioa du,  duen entitate  eta inpaktua (parte hartzaile
kopuruak) kontuan hartzen badugu.  Geroago emango ditugu 2015-2016 denboraldiko
datuak.
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2015EKO BERRIKUNTZA ARRAKASTATSUA

Tolosako Hirukide ikastetxeko DBH 3-4 ikasleak eta Uzturre Asistentzia guneko elkarteak
egindako  ELKARALANAREN  ondorioz  aurten  lortu  dugu  MUGI  TOLOSA  ekimenean
zahartzaroa eta nerabetasunak bat egitea oso era hunkigarri era eraginkorrean. 

Hamaika hitz erabil genezake gaia deskribatu eta argitzeko, baina aproposagoa ikusten
dugu argazkiekin adieraztea:
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MUGI TOLOSA EKIMENAREN DESKRIBAPENA

Osasun Ibilbideak
Kaleak topatu eta bizitzeko esparru dira.  Horrela, gune hauek, espazio publiko hauek
erakargarri, irisgarriak izatea ezinbestekoa da hirigintza inklusibo bat garatu eta erabili
ahal izateko. 

Horrela  beraz,  kaleak  ere  ibilbideen  bidez,  ohitura  eta  bizi  osasuntsuago bat  izateko
tresna ere badira.  Geroz eta helduagoa den populazio batean bizi  gara eta geroz eta
garrantzia  gehiago  hartzen  ari  dira  bizitzan  ohitura  osasuntsuak  garatzea,  honek
zahartzaro oparoago eta batez ere duinago bat edukitzea ahalbidetzen baitu.

Proiektu  honen  bidez,  zahartzaroa,  osasuna,  zaintza  eta  bizi  kalitatea  uztartu  dira
azkeneko ni urteotan. Tolosako eragile desberdinez gain, Tolosako familia medikuekin eta
osasun  arretako  anbulatorioarekin  egin  dugu  lan,  bertako  medikuek  ibilbide  hauek
egitera aholkatuz baita ibilbideetan parte hartuz ere. Horrela, medikuak botika eta pilulak
errezetatzetik  haratago  ibilbideak  errezetatzeari  ekion  diote.  Lanketa  hau,  2014ko
maiatzean abiatu  zen eta  ibilbideak adostu  eta  erabaki  ostean,  behin eragile  guztien
ekarpenak jaso eta landu ondoren, 2014ko udazkenean martxan jarri ginen.

Bereziki,  65 urtetik  gorako  pertsonen ongizate fisikoa eta mentala hobetu nahi dugu
ekimen  honekin  aisialdi  aktibo  bat  sustatuz  beraiengan,  aktibitate  fisikoaren  bidetik.
Sedentarismoarekin amaitu asmoz, baina edozein herritarri irekia da.
Ekimen  honetan  parte  hartzen  dute:  Tolosako  Udalak,   Tolosa-Goierriko  Osasun
Publikoak,  Tolosako  Osasun  Zentroak,  Tolosako  Gurutze  Gorriko  Eguneko  Zentroak,
Gureak-Goyeneche Fundazioak, Beti Gazte Elkarteak, Iturriza Elkarteak, Harizpe Elkarteak,
Nagusilan,  Ilarki  Elkargoa,  Uzturre  Asistentzia  gunea,  Asunción  Klinika,  Hirukide
Ikastetxea,  Inmakulada  Ikastetxea  eta  Tolosako  Udaleko  Kirolak,  Gizarte  Zerbitzuak,
Hirigintza eta Parte Hartze Sailek.

Egitasmoa laburbilduta

Hitzordua asterokoa  da, egun eta ordutegi zehatz batekin: asteazkenero, goizeko 10:30 5
km ibilbidea egin dutenak eta  11tan 1,5-2 km. Egiten duen bigarren taldea,  Tolosako
Zerkausian izan da irteera ordua.  3.672  erabilera izan ditugu, 18.000 biztanle duen
herriarentzat garrantzia nabarmena izan du dudarik gabe.
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II. Garapena-Faseak

Hasierako proiektuaren ekintza egitasmoa
Ekimen hau jarraipeneko proiektua izateko bokazioz jaio zen, eta horrexegatik, proiektua
martxan  jarri  ahal  izateko,  beharrezkoa  da  ondorengo  urteetan  honako  ekintzak
burutzea:

2014

a) Ibilbidea seinaleztatzea.

b) Ibilbidea egokitzea irisgarriagoa, seguruagoa eta erakargarriagoa izan dadin pertsona
erabiltzaileentzat. 

2014-2015...
c) Ibilbide horiek dinamizatzea. Bereziki isolamendu arriskuan dauden pertsonentzako.
Begiraleek  gidatutako  ibilaldiak  antolatzea,  ibiltari-taldeak  gidatzeko  pertsona
boluntarioak  jartzea.  Baita  kirol  monitoreak  ere,  kirol  aparatu  desberdinen erabilpen
egokia egiteko eta lesioak ekiditeko.
d)  Ibilbideari  eta  jarduera  fisikoa  gauzatzeak  dakartzan  onurei  buruzko  informazio-
hitzaldiak ematea.
e)  Ibilbideari  eta jarduera fisikoa gauzatzeak eta ibiltzeak dakartzaten onurei buruzko
informaziozko horma-irudiak sortzea eta jartzea.
f)  Ibilbideari  eta  jarduera  fisikoa gauzatzeak eta  ibiltzeak dakartzaten onurei  buruzko
informaziozko materialak banatzea.
g) Ibilbide horien gaineko publizitatea egitea.
h) Ariketa fisikoak egiteko makinak jartzea.

2015-2016...
i)  Atseden uneak aurreikustea eta  bertan zerbitzu desberdinak eskaintzea.  Hala  nola,
bankoak, iturriak, komuna publikoak....
j) Ekimenari beste dimentsioa eman: Zahartzaro mahai finkoa sortzea eta dimamizatzea
k) MUGI TOLOSA ente propioa. Boluntarioen eskuan , baina instituzioen tutoritzarekin.
l)  Desberdintasun  sozioekonomikoetan  eta  genero-desberdintasun  arazoak  dituzten
kolektiboei deia egin eta parte hartzera. Gizarteratze inlusibo eragin dezake kolektiboe
hauetan ekimen honek
m) Etorkinen parte hartzea handitu nahi dugu  eta horretarako deialdi berezia egin nahi
diegu udazkenean. 
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III.- Urteko ekintzen memoria (Datuak eta ebaluazioa)

3.1.- Datuak:

MUGI TOLOSA: aurten 32 irteera egin ditugu. Bi taldeetan banaturik:

1. taldeak : 30-40 kopurukoa 5-5,5 km. egin ditu 10:30eta atera eta 12:00etan bueltatu
2. taldeak: 70-171 kopurukoak 1,5-2 km egin ditu. 11:00etan atera eta 12:00etan bueltatu

Berrikuntza nabarmena:

Aurten bigarren talde handitu egin da, ia 40 aulkidun pertsona atera ditugu eguraldi ona
egin duen guztietan, 2.DBHko ikasleen laguntzari esker. Hirukide ikastetxea eta Uzturre
egoitzaren  hitzarmenari  esker  balaunaldi  ezberdinen  arteko  harremanak  landu  eta
sendotzeko balio izan du, eta era berean, MUGI TOLOSA ekimena indartu dugu.

Horretaz gain, ibilbide ezberdinak antolatzeari ekin diogu, komun publiko berri bat erosi
eta abian jarri dugu 5.6. 7. eta 8. ibilbideei zerbitzua ematen dielarik.

Adimen txikiko pertsonak ere txertatu ditugu bai ibilbideetan, baita antolakuntzan ere
bai.

Eguberrietan  Kirol  Galan  tartetxoa  egin  genion  ekimenari  eta  boluntarioei  aipamen
berezia eta omenaldia egin genien. Proiektua ezagutzea ematearren eta kirolari gazteek
zahartzaroaren errealitatea aurkeztearren.

Tolosako babarrun kofradiaren laguntzaz lehen taldeko partaideei babarrunaren ekoizle
prozesua erakutsi diegu martxoan.

Bi  antzerki  parte  hartzaile  saioak  antolatu  ditugu  (bi  hizkuntzetan)  apirilean  eta
maiatzean Tolosako Kultur Etxeko areto nagusian ``eta zu zer?´´ izenburuarekin.

Udazkenerako egitasmoak:
Erorketa tailerra berriz antolatzeko asmoa dugu.
Parte zaharreko histori ezagutzeko  irteera bereziak
Etorkinekin parte hartzea bultzatu edo sendotu nahi dugu.
Zahartzaroaren mahai finkoa sustatzea.
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3.2.- Ebaluazioa:

TOLOSA  MUGIko  antolaketa  partekatuta  dago.  Inor  ez  dago  bakarrik,  guztion  artean
antolatzen dugu eta parte hartzaileak eguneko ekintzetan parte hartzea bultzen dugu.
Antolatzaile entitate bakoitzak ardura  du  hainbat irteera antolatzeko,  baina besteen
laguntza  izango  du  normalean.  (Udaletxeak  koordinadore  finkoa  du  egun  guztietan,
baina ardurak aldatzen doaz) Berrikuntza antolakuntzan. 

Egitasmo honek ebaluazio jarraia du. Antolatzaileek egun zehatzetan bildu eta guztion
artean esperientzia partekatzen dugu alde onak eta txarrak aztertuz; bertan erabakitzen
ditugu ekintzaren ildo nagusiak, helburuak, berrikuntzak eta aldaketak...

Denboraldiko hiru balorazio-bilera egin ditugu aurten eta aktan jasota daude:
1. bilera: 2015/09/24. Hasierako bilera. Egitasmoa abian jarri. 10. akta.
2. bilera: 2015/12/14. Jarraipen bilera. 11. akta
3. bilera: 2016/06/13. Ebaluazio bilera 12. akta

3.3. Irteeren egutegia eta antolatzaileak 

``Mugi tolosa´´:   2015-2016 DENBORALDIKO EGUTEGIA 
Data/Fecha Antolatzailea / Organizador Data/Fecha Antolatzailea / Organizador

2015-09-30 UDALA 2016-02-17 ITURRIZA

2015-10-07 AMBULAT. 2016-02-24 HARIZPE

2015-10-14 UZTURRE 2016-03-02 BETI GAZTEAK

2015-10-21 GOYENECHE 2016-03-09 ILARKI

2015-10-28 GURUTZE GORRIA 2016-03-16 NAGUSILAN

2015-11-04 ITURRIZA 2016-04-06 K. ASUNCION

2015-11-11 HARIZPE 2016-04-13 UDALA

2015-11-18 BETI GAZTEAK 2016-04-20 AMBULAT.

2015-11-25 ILARKI 2016-04-27 UZTURRE

2015-12-02 NAGUSILAN 2016-05-04 GOYENECHE

2015-12-09 K. ASUNCION 2016-05-11 GURUTZE GORRIA

2015-12-16 UDALA 2016-05-18 ITURRIZA

2016-01-13 AMBULAT. 2016-05-25 HARIZPE

2016-01-20 UZTURRE 2016-06-01 BETI GAZTEAK

2016-01-27 GOYENECHE 2016-06-08 ILARKI

2016-02-03 GURUTZE GORRIA 2016-06-15 NAGUSILAN
UDALA
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3.4.-PARTEHARTZE DATUAK

282 pertsona ezberdin parte hartu dute 32 saio  hauetan.  171 lagun 9. saioan eta
Batazbeste 127 lagun. .

Grafikoan azalduko dira egun bakoitzeko parte hartzeak

2015eko urria-abendua bitartekoak

2016ko urtarrila-ekaina bitartekoak
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Generoaren ikuspegitik:
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Adinaren ikuspegitik:

GUZTIRA: 32 saioetan 3.672 parte-hartze egon dira

IV.- BESTELAKOAK   (Egindakoen laburpena)

4.1.-SEINALEAK
Faseak atalean aipatu dugu seinaleztapenari dagokionez, 2014. urtean ekin genion, eta
arro esan dezakegu, 8 ibilbide ezberdin ditugula adieraztuta. Guztira: 20.913 m.

4.2.-ZABALKUNDEA
2014.  urtean  egindakoari  jarraituz  2015.  urtean  eta  2016.  urtean  prentsa  lokalaren
laguntzar deialdi irekia egin dugu parte hartzera. ETBn erreportajea egin ere.

Antzerki  tailer  bi antolatu ditugu, Donostia 2016 kultura egitasmoarekin koordinatuz
eta gizarteratze lana areagotzeko asmotan, 2016ko apirilaren 28an eta maiatzaren 11n,
hain zuzen.

Adimen  txikiko  taldeko  kideekin  (Gurutze  Gorri  eta  Uzturre  Asistentzia  Gunekoekin)
ibilbide  partaideekin  bi  bide jorratu  ditugu;  batetik,  antolaketa  lanetan parte  hartzea
(petoak banatuz, mahaiak jarri, izenak hartu, salda zerbitzuz edota seiluak jarriz. Bestetik,
ibilbideetan  bidegurutzetan  trafikoa  mozten  laguntzen  dute.  Tolosako  babarrun
kofradiaren laguntzaz lehen taldeko partaideei babarrunaren ekoizle prozesua erakutsi
diegu martxoan baita ere.
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4.3.-BESTE ERAGILEEKIN KOORDINATU
2015. urtean, martxoaren 26an, erorketa tailerra antolatu genuen Tolosaldeako Osasun
Publikoa eta OSI-ko kideen laguntzaz. Partaidetza 100. Udazken honetan bigarren saioa
antolatzekotan gara.

Aurten  (Denboraldi  osoan  urritik  ekainera)  programa  berezi  eta  arrakastatsuena
belaunaldi  ezberdinak  uztartzekoarena  izan  da.  Uzturre  Asistentzia  guneko  40
Aulkidun ateratzera Hirukide Ikastetexeko 2. DBHko ikasleak etorri dira. Beraien artean
(gazte eta adinekoak) sortutakoa esplika ezina da. Oso aberasgarria izan da guztiontzat.

Berazubi  auzoko  murala margotzea:  ekintza  berezia  eta  ezberdina  antolatu  dugu.
Berazubiko bizilagunekin batera eta muralaren artistekin batera egun jakin batzuk utzi
ditugu mosaikoa osatzen laguntzeko. Herriko ohiko ekintzetan parte hartzea.

Tarteka  eta  talde  txiki  batzuk  beraien  iniziatibaz  ostiral  zehatz  batzuetan  ohiko
programazioko zinemara edo antzerkira irteera antolatu dute. Hemen, Nagusilan adina
laguntzeko taldeak hartu du erantzukizuna.

4.4.-Beste ZERBITZUAK
2016.  urtean Komun publiko berri  bat  jarri  du  udalak  Usabal  kiroldegiaren inguruan
Araxes ibaiaren ondoan MUGI TOLOSA ekimenarekin koordinatuz. 5. 6. 7. eta 8. ibilbideei
zerbitzua ematen die 2016ko apiriletik aurrer.

4.5.-DINAMIZAZIOA ETA KOORDINAZIOA
Eragile  guztiekin  harremanak,  gestio  guztiak  eta  egitasmoaren  norabidea  bideratzen
ILARKI  ELKARGOA dago  Tolosako  Udalarekin  batera  egitasmoaren  hasieratik.  Gaia
garrantzizkoa  iruditzen  zaigu,  benetan  horrelako  ekimenak  mantenu  nahi  baditugu,
instituzioen ekarpena eta lidergoa ezinbestekoa baita. 

Irteera  bakoitzaren  bukaeran  neguan  eta  haien  artean  solasaldia  indartzeko
hamaiketako osasuntsua banatzen diegu partaideei. Salda, yogurrak eta ura.

4.6.- TOKIKO SAREA
Sarea osatuta dago 2014. urte bukaeratik eta MUGI izena du. Laister, bi urte egingo dugu
eta hazten doa. Hasieran 9 kide baginen orain 15 bagara. Helburua haratago joatea da
orain  eta  zahartzaro  duina,  osasun  orokorraz  arduratzea  eta  gizarte  arloetan
hausnartzeko talde eraginkorrean bihurtzeko  helburua dugu. 
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MILA ESKER!!

Tolosa, 2016ko urriaren 18.
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