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1.Sarrera 
 

 

Orain dela urte bete, Mungiako herrian antzematen zituzten hainbat 
gabeziari  erantzuna  emateko  gazte  talde  batek  Alkarhegaz  plataforma 
sortu zuen. Honen bitartez, herriko gazteen komunikazioa indartzeko eta 
ekintzak antolatzeko topaleku bat eskainiko zituzten erraztasunak 
aldarrikatzen hasi ziren. Hala eta guztiz ere, esan beharra dago Alkarhegaz 
mugimenduak herriko beste eragileen edo elkarteen lekukoa hartu izan 
duela. 

 

 

Behin elkartuta, martxan jarri eta hainbat ideia elkartrukatuz eztabaida 
prozesu sakon bat garatu zuten. Bertatik, herriaren atxikimenduaren 
beharraz ohartu ziren, herriko elkarteen babesa eta kuadrilla ezberdinen 
parte hartzea sustatuz zein Mungiako herriaren onespena bilatuz. Azken 
finean, herri batek dituen gabeziei aurre egitea baldin bada helburua 
lankidetzarako prest egongo da herria. 

 

 

Hainbat ideia planteatu ziren, denak ere gazteengandik herriari zuzenduak 
(poteo informatiboak, umeentzako tailer ezberdinak, beste gaztetxe 
batzuetako esperientziak entzuteko hitzaldiak, herrian zehar informazioa 
zabaltzea, etab.). 

 

 

Eztabaida sakonetan murgildu ondoren, ekintzarako unea heldu zen. 
 

 

2015eko Apirilaren 30ean, Torrebillela Kultur Etxearen ondoan dagoen 
eraikina okupatu zen eta hortik aurrera, hura atontzen eta hainbat ekimen 
antolatzen aritu dira herriko gazteak. 

 

 

Proiektu hau, konplexutasun handiko lana denez Errota Gaztetxea 
deskribatzen duen lehenengo saiakeratzat hartu behar da. Alde batetik, 
egun Errota Gaztetxea osatzen duten pertsona guztien ikuspuntua islatzea 
ezinezkoa da iritzi aniztasunagatik eta bestetik, Errota Gaztetxearen izaera 
malguak eta aldakorrak une oro proiektua aldaraztea eragiten du. 

 

 

Agerian utzi nahi den zehazgabetasunagatik, dokumentu honetan 
plazaratzen diren ideien interpretazio hertsia ez egitera gonbidatu behar 
da irakurlea.
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2. Gazteak eta Mungia : testuingurua 
 

 

2.1 “Gazte” eta “Gaztetxearen” definizio orokorra 
 

 

Errota Gaztetxeaz ari garela argitu beharreko lehenengo gaia gaztetasuna kontzeptua da, 
izan ere, arrunta den kontzeptu honek proiektua bere osotasunean baldintzatzeko 
ahalmena dauka. 

 

 

Orokorrean, gaztetasuna adin tarte bati estuki lotuta dagoela ulertzen dugun arren, 
Administrazioek ere zailtasunak dituzte kontzeptu honen mugak ezartzeko. Horren 
adibide garbia dira Euskal Herrian bertan dauden “gazte” kontzeptuaren kalifikazio 
desberdinak, besteak beste, Gazteen Euskal Legearen aurreproiektua erreferentziatzat 
hartzen baldin bada, 12 eta 30 urte bitartean dauden pertsonak dira gazteak eta Gazte 
Txartelari dagokionez adibidez, 14 eta 29 urte bitartean daudenak. 

 

 

Gauzak horrela, “gazte” kontzeptuaren adiera zabalena hartuko dugu kasu honetan eta 
adinaren irizpidea alde batera utziz jarrera edo bizitzeko era batekin lotuko dugu, alegia, 
Mungiako Gaztetxearen aburuz gaztea izango da eta, ondorioz, proiektuaren parte 
izateko aukera izango du inkonformista, sortzailea eta ekintzailea den edonor. 

 

 

Nahiz eta oso ohituta gauden botere ofizialak adinaren irizpidea aitzakiatzat hartuta 
herritar asko eta asko zapalduak izan behar direla onartzen, hau ez da Errota Gaztetxeak 
jarraituko duen eskema; izan ere, inolako diskriminaziorik babestuko ez duen proiektuan, 
adina ezin da bihurtu gizartearen sektore batzuk gutxiesteko tresna. 

 

 

Sistemak bermatu beharko lukeen eta bere ordena politikoaren eta gizarte-bakearen 
oinarri den gizabanakoaren duintasuna eta hari dagozkion nortasunaren garapen askea 
askok eta askok mugatuta sentitzen dugu. Egoera honi erantzuteko, gure burua 
ahaldundu eta eskura ditugun baliabide guztiekin talde antolatu gisa gure eskubideak 
aldarrikatu eta inguruari ahalik eta ekarpen aberasgarriena egiteko asmoa dugu. 

 

 

Aitzitik, Errota Gaztetxearen xedea, botere politiko ofizialetatik ase ezin diren herritarren 
beharrei erantzuna emateko gunea bilakatzea da, Mungian kokatuta dagoena baina 
Uribe Butroe mailan jarduteko asmoa duena. Horregatik, printzipio orokor honekin 
identifikatzen den edozeinek Errota Gaztetxearen ateak zabalik izango ditu.
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2.2 Mungiako mapa sozio-demografikoa 
 

 

Mungia, Uribe-Butroeko herri biztanletsuena eta inguruko herrietako pertsonen elkartze- 
puntua denez, Gaztetxearen kokalekua bihurtu da. Halaber, ezin da alde batera utzi 
zonaldeko beste herrietan ere Mungian gaztetxe baten sorrerak eragin duen antzeko 
kasuistika dagoela eta, batez ere, mungiarrak ez diren herri horietako pertsona asko 
proiektuaren parte direla. Ondorioz, etorkizunean Errota Gaztetxearen jarduera eremua 
zabaltzeko aukera dago, baina hauxe ez da alderdi hau jorratzeko momentua ez eta 
proiektua. 

 

 

Gaur egungo egoerak Mungiako udaletxearekin harreman eraginkorrak izatera behartzen 
gaitu, berea baita Errota Gaztetxearen proiektua egikaritzen den eraikinaren jabetza. 
Testuinguru honetan, okupazioa justifikatzeko beharrak, proiektua Mungiako udalerrira 
zedarritzera eramaten gaitu. 

 

 

Lehenago aipatu den bezala, Errota Gaztetxea “gazteek” sentitzen dituzten gabeziei 
erantzuna emateko baliabidea da, beti ere, adinaren elementua “gaztetasuna” zehazteko 
kontuan hartu gabe. Baieztapen hau Gaztetxeari eskaini nahi zaion izaera dinamikoarekin 
dago lotuta ,alegia, pertsonaz osatuta dagoen heinean, pertsona horiek sortuko dute bere 
izaera eta ondorioz, horien ezaugarrien eta borondatearen arabera unetik unera aldatzen 
joango den izatea edo erakundea da Errota Gaztetxea definizioz. 

 

 

Errota Gaztetxeak eta mungiarrek elkarrekiko eragin zuzena dute. Ondorioz, Mungiako 
egoera sozio-demografikoa kontutan hartu behar den elementua da. Azterketa honi 
eraginkortasun irizpide bat ezarri behar zaionez, Gaztetxea osatzen duten pertsonak, 
hasierako momentu honetan, 15-45 adin tartean eta gehienak 20-35 urte bitartean 
daudela baieztatu daiteke eta beraz, Mungiako azken adin-tarte horretako biztanleen 
errealitatearen adierazgarri den mapa egiazkoena irudikatzea ezinbestekoa da, Gaztetxea 
izango den eraikin horren funtzio soziala asmatzeko objektuarekin. 

 

 

Hala ere, argi izan behar da, adin tarte horretan zentratzeko arrazoia, Errota 
Gaztetxearentzat honek duen pisu kuantitaboan oinarritzen dela. Egunerokotasunean, 
hau ez da praktikara eramango, adin-tarte honetatik kanpo dauden pertsonenak ere 
kontuan izango baitira. 

 

 

A) Datu demografikoak 
 

 

Zentzu horretan, Mungiako Udaletxeak adierazten duenez, ondorengoak dira aurreko 
puntuan aipatutako adin-tarteari buruz dauden datu demografikoak: 

 

 

-Biztanleria: 17.055 pertsona; 3.999 pertsona 15-34 urte bitartean.
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15 urtetik 19ra 811 pertsona 

 

20 urtetik 24ra 802 pertsona 

 

25 urtetik 29ra 1.046 pertsona 

 

30 urtetik 34ra 1.340 Pertsona 

 
 
 
 

B) Zer eskaintzen die Udalak gazteei? 
 

 

Mungiako biztanleen laurden bat 20-34 urte bitartean dagoela onartzen 
badu Udalak, logika handiko jarrera litzateke herritarren sektore horri 
esleitu ohi zaizkion ezaugarrien araberako politikak diseinatzea eta 
egikaritzea. Haatik, ulergaitza suertatzen da azken urteetan herrian egon 
den gazteen lonjen kopuru igoera, edo beste era batera esanda, eremu 
publikoaren eskumenetara mugatu beharko liratekeen jarduerak ekimen 
pribatuak naturaltasunez beregain hartu dituela. Lonjak gazteen aisialdia 
antolatzeko irtenbidea bihurtu badira, administrazio eskudunek interes 
orokorra bermatzea lortzen ez dutela arrazoizko presuntzioa da.



 

 
 
 

Mungiako Udalak, Mungiako Gazte Planetik abiatuta, hiru eremutan oinarritzen ditu gazteei zuzenean eskaintzen dizkien zerbitzuak: 
 
 

1.  Gazte Informazio Bulegoa. Zerbitzu honek, lana, gizartea, heziketa eta formakuntza, aisia eta kulturaren inguruan gazteek izan ditzaketen 
zalantza, kezka eta beharrei buruzko informazioa eskuratzeko aukera ematen du. 
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2.  Gaztegunea. Mungiako Udalak bere web orrialdean zehazten duenez, Gaztegunea hurrengo hau da, “Gazteen aisialdirako lekua, lagunakaz 
alkartzeko, tailerretan parte hartzeko, ikastaroak, taldeko lanak egiteko lekua, txapelketak, lehiaketak,... antolatzeko da."Ping pong-a, 
futbolina, mahai jokoak, wii, tailerrak, hitzaldiak, ikastaroak,...". 
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3.  MungiRock 
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Puntu  honetan  islatutako  informaziotik  abiatuta,  Udalak  gazteei 
eskaintzen dizkien aukerak eta batez ere, aukera horiek zabaltzeko 
eskuragarri jarri duen informazioa eskasa dela sumatu daiteke. Egoera hau 
litzateke,  hurrengo  puntuan  azalduko  den  azken  urteetan  eman  den 
lonjen ugaritzearekin batera, Errota Gaztetxearen sorrera eta garapena 
zilegi egiten duen oinarria. 

 

 

D) Lonjen beharraren jatorria 
 

 

Mungiako udalerrian 40 lonja inguru daude gaur egun. Gazteek, lokal 
hauek,  lagun  eta  ezagunekin  bildu  eta  aisialdiari  eskaintzen  dioten 
denbora bertan pasatzeko erabiltzen dituzte. Eusko Jaurlaritzak 2013. 
urtean argitaratu zuen “Gazteen lonjak eta lokalak EAEn” ikerketa lanak 
honako ondorio hauek biltzen ditu gazteek lonjen inguruan dituzten 
eguneroko bizi ohituren eta beharren inguruan: 

 
 

 “Lonja   adiskideekin   elkartzeko   aterpea   izateaz   gain,   gero   eta 
geroago lortzen duten autonomia baten proba-eremua ere bada. 
Lonjak   autonomia   eta   erantzukizuna   trebatzeko   balio   duela 
onartzen dute gazteek. Autonomia beste batzuekin antolatzea 
eskatzen dielako, eta erantzukizuna, lonja baldintza egokietan 
mantentzeko eta auzokideekin bizikidetza errespetatzeko. 

 Lonja   autonomizaziorako   palanka   bat   da,   aisiaren   antolaketa- 
modua horrek gazteengan bizikidetzarako jarrerak eta balioak 
garatzeko duen ahalmenagatik. 

 Autokudeatutako    esparruek,    dakarten    bizikidetza    zailtasuna 
gorabehera, antolatzeko erronka bat egiten diote gazteei eta 
elkarrekin   hartutako   funtzionamendu-arauak   ezarriz   erantzuten 
diote hari. 

 Lonjek ahalmen handia dute bizikidetzako esparru eta autonomiako 
eta erantzukizuneko «laborategi» gisa; gizarte-hezkuntzaren eta 
ikaskuntza ez-formalaren arloetan lan egiten duten erakundeek, 
zalantzarik gabe, horrek lokalei ematen dien balioa aintzat hartzen 
jakingo  dute;  dena  den  toki  propio  bat  edukitzeko  beharragatik 
sortu direla ere hartu behar dute kontuan eta, ondorioz, asmo onen 
gainetik haien autonomia errespetatu beharra dago.” 

 

 

Eusko Jaurlaritzak ikerketa lan honetan adierazten duenez, ekarpen ugari 
egiten die gazteei lonja baten funtzionamenduaren barne izateak, batez 
ere  gazteek  autonomia  eta  heldutasuna  lortzeko  egiten  duten  bidean.
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Horixe ematen dute aditzera ikerketa lanaren ondorioetan nabarmentzen 
diren hurrengo kontzeptuek: erronka, balioak, bizikidetza, autokudeaketa, 
antolatzea, autonomia, erantzukizuna eta proba-eremua. 

 

 

Mungiako lonjetan, ikerketak nabarmendu dituen alderdi positiboak 
praktikan gertatzen direla dudatan jarri gabe, hurrengo alderdiak 
eztabaidatzea onuragarria litzateke. 

 

 

Gazteek dituzten behar anitzei erantzuteko, Udalak proposamen eraginkor 
eta zehatzak diseinatu eta garatzeko ardura du. Dokumentu honetan, 
aurretik aipatu den Eusko Jaurlaritzak 2013. urtean argitaratu zuen 
“Gazteen lonjak eta lokalak EAEn” ikerketa lanak eta Mungiako gazteen 
eguneroko   bizitza   ezagutzen   duen   edozein   pertsonaren   aipamenak 
kontuan izanik, Mungiako gazteek haien egunerokotasunean lonjak erabili 
eta bertan haien ohiko jarduera ugari aurrera eramaten dituztela onartu 
daiteke. 

 

 

Antolamendu eta kudeaketa modu hau ekimen pribatuan oinarritzen da, 
hau  da,  egituraketa  honetan  parte  hartu  nahi  duten  pertsonek  edota 
haien familiek, gastu ekonomiko finko bat izango dute. Gazteak lonjen 
dinamikan sartuta daudelarik, Udalak izaera publikoa duen ekimena 
sortzeko  duen  erantzukizunari  uko  egin  dio.  Egoera  honen  aurrean 
gazteek hartu duten jokabidea bideratzeko eskumena hartu du Mungiako 
Udalak gainera. Honela jakinarazi eta arautu du lonjen erabilerari buruzko 
udal ordenantzaren bitartez. 

 

 

Bestalde, lonjen egituraketaren ezaugarri nagusienetako bat, udalerrian 
dauden gazteak bereizteko joera nabarmena da. Adin edota antzeko gustu 
eta ekintzak aurrera eramaten dituzten gazteak bildu ohi dira lonja 
berberetan. 

 

 

Egungo egoera honen aurrean, Errota Gaztetxearen proposamena, ekimen 
bateratzailea, autokudeatua eta izaera irekia duena aurrera eramatea da. 

 

 

Nortasun eta lehentasun desberdinak dituzten gazte eta herritarrak bildu, 
haien iritzi eta beharrak kontuan izanda kudeatuko den ekimenen 
antolaketa bultzatu eta espazio irekia, hau da, ez pribatiboa herriaren 
zerbitzura jartzea da helburu nagusia. 

 

 

Bide honetan aurrera egiteko asmoz, Mungiako Udalak eskura dituen 
tresna   guztiak   herritarren   esku   utzi   eta   ekimen   honen   garapena
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ahalbidetuko duen testuingurua zabaltzea da Errotan Gaztetxeko kideen 
nahia. 

 

 

3.Errota Gaztetxea, Mungiako gazteak martxan jartzeko alternatiba 
 
 

   Gazteak ahalduntzea 
 

 

Ideia hau, pertsonak bere bizitzari eragiten dioten baliabide eta erabakiei 
buruzko autoritatea eta boterea areagotzea bezala definitzen badugu, 
Errota Gaztetxea gazteak ahalduntzeko espazio gisa ulertu daiteke. 
Lehenago aipatu den Eusko Jaurlaritzak egindako “Gazteen lonjak eta 
lokalak EAEn” ikerketak, haurtzarotik heldutasunera salto egiteko eta 
nortasunaren garapen askerako tresna baliagarritzat jotzen ditu lonjak. 
Errota Gaztetxearen proiektuak helburu berberak ditu eta norabide 
honetan haratago joateko ahalmena du. 

 

 

Lehenik, Gaztetxearen izaera irekiagatik, edozein gaztek bertaratzeko eta 
prozesuaren partaide izateko ahalmena izango du, beste pertsona 
batzuekin harremanak sortuz eta estutuz eta bakoitzaren nahien arabera 
izaera desberdineko  ardurak hartuz. Bigarrenik, autogestioan  oinarrituz 
funtzionatzeko ereduaren bitartez, autonomiaren lanketa sakona eta 
koherentea egiteko espazioa izango da edozein motako autoritateekiko 
independentzia mantenduz eta talde moduan bertan hartutako erabakien 
erantzukizunak gainartuz. 

 
 

   Demokrazia eredu garbia 
 

 

Gazteak etorkizuna zuzenduko duten belaunaldia badira, gizarteak arduraz 
hartu behar du pertsona kontzientziatuak eta konprometituak sortzeko 
eginkizuna. Gaztetxeak, sistema asanblearioan oinarrituz, zuzeneko 
partaidetza  bermatzen  duen  muturreko  demokrazia  ereduari  jarraitzen 
dio, hau da, erabaki guztiak bozketen bitartez hartzen badira eta bozka 
eskubidea bileretan parte hartzeak ematen baldin badu, horizontaltasun 
osoa lortzen da eliteen eraketak galaraziz. 

 
 

   Presio taldeak sortzea 
 

 

Oinarrizko eskubideen errespetua eta defentsa herritar denen ardura dela 
ulertuz, Errota Gaztetxeak testuinguru zehatz batean garatzen du bere 
jarduera, Mungiako udalerrian batik bat. Hori dela eta, erabaki politiko
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ezberdinen zelatari eta gizartearen bilakabidearekin kritiko izango da. 
Sistema asanblearioetan, partaidetzak exijitzen duen jarrera dela eta, 
norbanakoen nagikeria eta pasibotasuna deuseztatu egiten da eta 
herritarrak botere politikoaren gehiegikerien aurrean mugak jartzeko gai 
dira. 

 
 

   Kolaborazio publiko-pribatua bultzatzea 
 

 

Errota Gaztxea giza mugimendu bat dela kontuan hartuta, helburu 
politikoak dituela argi dago, horregatik, Udalarekin edo beste 
administrazioekin elkar lanean aritzea gerta liteke, betiere, Gaztetxearen 
balore eta funtzionamendu sistemari kalte egin gabe eta independentzia 
bere osotasunean mantenduz. 

 
 

   Elkarte eta egitasmo ezberdinen bilgune bihurtzea 
 

 

Errota gaztetxea ez da jarduera zehatz batzuetara mugatzen. Bere izaera 
dinamikoa dela eta kideek onartzen duten edozein ekintza edo egitasmo 
martxan jartzeko gunea da. Herriko elkarte eta mugimenduekin 
harremanak sortu eta elkarrekin lan egiteko bideak zabalduko dira eta, 
ahal den heinean, bere izaera irekian oinarrituz mugimendu horien 
topagunea izateko lan egingo da. 

 
 

   Zeharkakotasuna 
 

 

Aurreko ideiarekin lotuta, eraikina ekintza anitzen topagunea bilakatzen 
bada, pertsonen arteko sinergiak lortuko dira, adibidez, hasiera batean 
hitzaldi  batera  joateko  asmoa  zuenak  dantza  ikastaro  batean  parte 
hartzera animatu daiteke edo musika talde batek bertso eskolakoekin 
ekintza zehatz bat garatu dezakete. 

 
 

   Elkarbizitzen ikastea 
 

 

Lonjek duten arrisku larriena, antzekoak diren pertsonez osatuta dauden 
taldeak sortzen dituztela da. Aldiz Gaztetxea, pertsona talde zabala eta 
anitza da, izaera, ideologia, erlijio, adin eta sexu ezberdineko pertsonez 
osatua. Sistema horizontal batean zailtasunak sortzen ditu ezberdin 
pentsatzeak, adostasuna oztopatzen duelako, baina aldi berean, 
diskurtsoak eta arrazoibideak aberasteko aukera ematen du. Errota 
Gaztetxeko  kideek  ez  dute  talde  homogeneo  baten  sorkuntza  nahi,
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nortasun eta inguru ezberdinetako pertsonak elkartzea eta haien arteko 
elkartasuna eta bizikidetza sustatzea baizik. 

 
 

 Sormenaren   bitartez   kultura,   kirola   eta   pertsonaren   edozein 
egitasmo sustatzeko gunea 

 

 

Gaztetxea, irabazi asmorik gabeko erakundea da eta gainera, ez du 
aktibitate ekonomiko esanguratsurik aurrera eramango. Bere 
independentzia politikoa bermatzeko ezingo du era egonkor batean diru 
publikoa jaso, are gehiago, diru sarrera hauek momentu oso zehatzetan 
eskatzea edo aukera hau guztiz baztertzea litzateke koherenteena. Hortaz, 
aurrera eramango diren ekintzak sormen handikoak izan beharko dira 
baliabide ekonomiko eta material urrien gabeziak konpentsatzeko. 

 
 

   Harremanak estutzea 
 

 

Errota  Gaztetxea  pertsonek osatzen  dute,  beraz, hauei  eskainiko  zaien 
protagonismoa azpimarratu behar da. Ildo honetatik, pertsonen 
motibazioa, ongizatea edo zoriontasunari buruzko dinamikak martxan jarri 
dira eta bide honetatik jarraitzea funtsezkoa da. 

 

 

Herrian ez dago gazteek haien aisialdia kudeatzeko espazio publikorik, ez 
eta haien garapen pertsonala bultzatuko duenik, izan ere, lonjen kasuistika 
sortu berri da Mungian, pertsona multzo honek dituen gabeziei 
erantzuteko. Errota Gaztetxeak ez du fenomeno honen ordezkari bihurtu 
nahi. Agian beharrezkoa litzateke gazteen lonjen errealitatearen aurrean 
alternatiba bat aurkeztu eta zuzeneko interesatuek, gazteek, hautua 
egiteko ahalmena izatea. 

 

 

4.Gaztetxearen egoera juridikoa 
 

 

Atal honetan, eraikinaren egoeraren eta Errota Gaztetxearen nortasun 
juridikoari buruzko informazioa azalduko da, modu orokorrean. 

 

 

4.1. Erakina, okupazioa eta estrategia legalak 
 

 

A) Okupazioaren defentsa 
 

 

Lehenago  demostratu  den  bezala,  Gaztetxearen  beharra  agerikoa  da 
Mungiako herrian, izan ere, Udalak martxan jarri dituen planak ez dira
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nahikoa gazteei dagozkien erronkei aurre egiteko. 
 

 

Gauzak horrela, pertsona talde batek, errealitate honi aurre eginez eta 
Udalaren erantzun falta ikusita, 2015. urteko apirilaren 30ean Torrebillela 
Kultur Etxe ondoko eraikina okupatu zuen. 

 

 

Egun horretan bertan, hainbat pertsona hurbildu ziren haien babesa 
eskaintzera. Asteburu horretan bilera ireki baterako deia egin zen eta 
hurbildu zen jende kopuruak aurreikuspen guztiak gainditu zituenez, 
jardunerako ilusio giro aproposa sortu zen. 

 

 

Azken hau oso garrantzitsua dela azpimarratu behar da, izan ere, eraikin 
publiko baten okupazioa legitimatzeko bidea funtzio sozialean oinarritu 
beharko litzateke, edo beste era betera esanda, gazteek dituzten 
beharrizanei erantzuna emateko Udalaren gaitasun errealak, tankera 
honetako edozein ekimen baztertuko luke. 

 

 

Errealitatea  ordea  ez  dator  bat  aurreko  planeamenduarekin,  besteak 
beste,   Udalaren   kudeaketa   oso   urria   dela   ondorioztatu   baita,   bai 
eskaintzen dituen zerbitzu eta proposamenengatik, bai gazteek aurrera 
eramaten dituzten egitasmoen kopuruagatik. Esan bezala, Udalaren 
jarduera faltak gazteen lonjen ugaritzea dakar eta egitasmo pribatu hau, 
gizarteak dituen gabezien erakusle da. 

 

 

Halaber,  Errota  Gaztetxearen  kudeaketan  berrogeita  hamar  pertsona 
baino gehiago daudela estimatzen da. Ekintzak jendetsuak izan ohi dira 
eta nabarmentzekoa da herriak begi onez ikusten duela proiektua. 
Salbuespenak salbu ,ez da kontrako jarrerarik aurkeztu. 

 

 

Guzti honengatik, Gaztetxea herriarentzat giza ongizate eta 
aberastasunaren  iturria  dela  baieztatu  daiteke,  gerora  azalduko  den 
bezala, “gazteek” egina eta gazteen eskura izango den tresna bilakatzeko 
asmoa baitu, eta ondorioz, interes orokorra betetzeko bokazioa duela 
adieraztea zentzuzkoa dirudi. 

 

 

Eraikinaren egoera juridikoa ere bide honetatik argudiatu daiteke. Udalak 
interes orokorra objektibotasunez betetzeko duen ezintasunak antzinako 
Errotaren okupazioa legitimatzen du, batez ere, eraikinaren egoera 
tamalgarriak erakusten duen utzikerian oinarrituz. Are gehiago, aplikagarri 
zaigun Kode Zibilak jarrera hauek zehatzen ditu; hots, “Edukitzaileak bere 
edukitza gal dezake: 1. Utzikeriaren ondorioz. (...) 4. Beste batek edukitza
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hartzearen ondorioz, nahiz eta aurrekoaren gogoz kontra, baldin eta azken 
edukitza hau urtebetetik gorakoa balitz” (Kode Zibileko 460. art.). 

 

 

Amaitu aurretik, argitu beharra dago gure ordenamenduak jabetza 
eskubidea defendatzen duela, hargatik, oinarrizko eskubideen katalogoan 
aurreikusten da (Art.33 CE). Baina eskubide hori ez da absolutua. Udala 
zenbait  eraikinen  jabe izanik,  hauei  dagozkien funtzio  soziala  egozteko 
obligazioa dauka eta hau ez betetzeak okupazioari benetako eskubide 
onaren itxura esleitzen dio. 

 

 

Azkenik, Errota Gaztetxearen egoera tamalgarrian eta erabilpen ezan 
oinarrituz   eta   Mungiako   gazteek   dituzten   behar   izan   eta   egiteko 
ekarpenak kontutan izanda, erakinaren erabilera guztiz zilegi dela defenda 
daiteke. Hortaz, erabilera horren eskubidea aldarrikatzeko jarrera sendoa 
aurkezten dute Errota Gaztetxea osatzen duten pertsonek. 

 

 

B) Jarrera estrategikoa 
 

 

Okupazioari buruzko hausnarketa eginda, Errota Gaztetxetik ondorengo 
egoera alternatiboak plazaratu nahi dira eraikinaren inguruan: 

 
 

 Lehengo   aukera,   Mungiako   Udalarekin   erabilpenaren   lagatzea 
adostea da, zeinaren bitartez ondorengo puntuak aurreikusiko 
liratekeen: 

o Errota Gaztetxeko kideak eraikinaren erabilera egokia egiteko 
konpromisoa hartuko dute, hots, eraikina jasotzen den 
baldintza berdinetan edo hobeagoetan mantenduko dute. 

o Errota Gaztetxeko kideek ez dute eskatuko eraikinari egingo 
dizkioten hobekuntzen gaineko indemnizaziorik. 

o Errota  Gaztetxea  autogestioan  oinarrituko  da.  Udalak  bere 
independentzia bermatuko du. 

o Ekintzetan Udala eta Gaztetxearen elkarlana bultzatuko da, 
betiere, aldebikotasunez erabakitzen den heinean. 

o Alderdi    politikoek    eta    Udalak    ez    dute    alderdikeriaz 
Gaztetxetik sortzen diren ekintzen erabilera politikoa egingo, 
ez eta Errota Gaztetxearen irudia erabiliko ere. 

o Jabetzari  dagozkien  gastuei  Udalak  egingo  die  aurre (ura,   

argia, zergak, ...)  eta Gaztetxeak erabilerarekin lotuta daudenei 

(ekintza gastuak, konponketak, materiala, ...). 

 Bigarren  estrategia,  eraikinaren  erabileraren  gainean  adostasunik 
lortzen  ez  den  bitartean  aplikatuko  da,  hau  da,  “prekarioaren”
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figura juridikora hurbiltzen den egoeran subsumituko litzateke. 

o Errota    Gaztetxeak    eraikina    erabiliko    du    epaile    batek 
kontrakoa esaten ez duen bitartean. 

o Udalarekin    posizioak    hurbiltzeko    jarrera    konstruktiboa 
mantentzen jarraituko du. 

 

 

4.2. Errota Gaztetxearen izaera juridikoa 
 

 

A)Forma juridikoa 
 

 

Errota Gaztetxeak Administrazioari begira eskaerak egiteko beharra 
duenez, izaera juridikoa edukitzea derrigorrezko baldintza legala da. 

 

 

Hala ere, erabaki burokratiko hutsa dela azpimarratu beharko litzateke, 
izan ere, Errota Gaztetxearen eguneroko jardueran ez dira errespetatuko 
legedian zein estatutuetan aurreikusten diren arauak. Hots, bozka 
eskubidea ez da bazkide izateagatik jasoko, bileretara gerturatzeagatik 
baizik; elkartearen lehendakari, idazkari eta diruzainak ez dituzte legeak 
esleitzen dizkieten eskumenak egikarituko elkartearen zuzendaritza 
horizontalean (kide guztiek eskumen eta betebehar berberak dituzte) 
oinarrituz. 

 

 

B)Errota Gaztetxearen baloreak 
 

 

Ondoren aurkeztuko diren balioak Errota Gaztetxearen printzipio 
zuzentzaileak dira, hauek Gaztetxetik irtengo diren ekimen eta jarduera 
guztiak baldintzatuko dituzte. 

 
 

   Autogestionatua 
 

 

Errota eraikina espazio autogestionatua izango da. Horrenbestez, barruko 
jarduera oro errotako kideek kudeatuko dute. Hala, kontu handiz adituko 
ditu bere izaera independentea arriskuan jar dezaketen laguntza 
ekonomikoak. Baliabideak hobetzeko herritar, elkarte eta erakundeek egin 
ditzaketen ekarpenak eskertu eta onartuko ditu berezkoa duen autonomia 
zainduz. 

 
 

   Solidarioa 
 

 

Errota Gaztetxeak herrian ematen diren arazoekiko interesa agertu eta 
jarrera   laguntzailea   izango   du.   Gainerako   elkarte   eta   erakundeekin
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harreman estua izaten saiatuko da. Errota barruko kideen arteko 
harremanak zainduko ditu elkar ezagutza eta bestetariko ariketak direla 
medio. 

 
 

   Feminista 
 

 

Berdintasun formalak berdintasun materiala suposatzen ez duela jakinda, 
ikuspuntu feminista batetik abiatuz, berdintasunaren kultura sustatzera 
konprometitzen  da Errota  Gaztetxea,  kideen  jarreren  inguruko 
hausnarketa prozesuak etengabe garatuz. 

 
 

   Anitza 
 

 

Errota Gaztetxea elkarte ireki eta anitza da. Ezin da inolako bereizkeriarik 
egin jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi, maila ekonomiko nahiz bestelako 
inguruabarrak kontuan hartuta. Interkulturalismoa aldarri izanik, herriko 
kultura ezberdinen ezagutza eta kontaktua sustatzeko asmoa izango du. 

 
 

   Integratzailea 
 

 

Gainerako herri mugimenduekin elkarlanean aritzeko xedea du. Proiektua 
osatu eta aurrera eramateko elkarteen eta Errota Gaztetxekoak ez diren 
herritarren laguntzari  irekita egongo da. Gainera, babes hori  itzultzeko 
konpromisoa hartzen du. 

 
 

   Kritikoa 
 

 

Jarrera kritiko eta aktiboa izango du herritarrek jasan ditzaketen erasoen 

aurrean. Ideologia ezberdinetako kideak onartuko ditu. Errota gaztetxeak ez 

du inolako alderdi politikoren bozka eskatuko.  
 
 

   Euskalduna 
 

 

Hizkuntza nagusia euskara izango da. Hortaz, erabiltzen den hizkuntza 
euskara dela bermatzeko, euskara ez dakitenei baliabide eta laguntza 
eskainiko zaie. Ahal dela, egitaraua euskara erabiltzen duten ekintzez  
beteko  du,  honek  ordea,  ez  du  esan  nahi  beste  hizkuntzak baztertu 
egiten direnik.
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   Jasangarria 
 

 

Errotak dituen baliabideak ingurugiroa errespetatuz kudeatuko dira. 
Bertako produktuak kontsumitzeko konpromisoa hartzen du. Jarrera 
jasangarria herritarrengana zabaltzeko formakuntza bilatu eta eskainiko 
dira. 
 
5. Errota Gaztetxearen egitura 
 
5.1. Funtzionamendu orokorra 

 

 
 

 

Errota Gaztetxearen funtzionamendua asanblearioan dago oinarriturik, 
modu honetan adierazten eta islatzen dira Gaztetxea aurrera daramaten 
pertsonen ideiak eta erabakiak. Hauxe da Gaztetxea ordezkatzen duten 
pertsonen eztabaida eta erabakitzeko gunea. Bileretan hartzen diren 
erabakiak Gaztetxearen eguneroko garapenean dute eragina eta 
erabiltzaile orok bertan erabakitzen diren muga eta baldintzak 
errespetatu eta bete beharko ditu, salbuespenik gabe. 

 

 

Bileretan,  ardura  eta  interes  berberak  dituzten  pertsonek  haien  iritzia 
eman eta gai anitzei buruzko erabakiak hartzeko aukera dute, modu 
zuzenean eta inolako ordezkariren beharrik gabe. Mota honetako 
batzarretan  parte  hartzaile  guztien  iritziz  onargarriak  diren  neurriak 
adostea hobesten da. Adostasunera iristeko aukerarik ez dagoen 
kasuetan, parte hartzailetako bakoitzak bozka emateko aukera izango du. 

 

 

Gaztetxearen dinamikan hartu emana izan nahi duen pertsona orok parte 
hartu dezake Errota Gaztetxean egiten diren bilera orokor eta taldekako 
bileretan. 

 

 

Bilera orokorrak gutxienez hilabetean behin egiten dira eta Gaztetxearen 
funtzionamendu eta garapen orokorrean eragina duten gaiak tratatzeko 
egiten dira. Taldekako biltzarrek, Gaztetxearen eguneroko dinamika 
zehatzetan eragina duten gaiak jorratzeko egiten dira eta gai zehatz 
horietan ardurak dituzten pertsonak biltzen dituzte. Batzar hauek astean 
behin egiten dira. 
 
5.2 Lan taldeak 
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Bi lan talde ezberdin egongo dira errota gaztetxean. Alde batetik, 

gaztetxearen kudeaketa orokorraz arduratzen direnak, eta bestetik, behar 

eta interes espezifikoen arabera sortzen direnak. 

 

5.2.A 
Jarraian,   Errota   Gaztetxearen   funtzionamendua   aurrera   
eramateko egituraturik dauden lan talde desberdinak aurkeztuko dira. 
Horietako bakoitzak Gaztetxeari lotutako gai zehatz bat jorratzen du eta 
aurretik aipatu den moduan, lan talde hauetako bakoitza eratzen duten 
pertsonak astean behin biltzen dira. Era berean, lan taldeen arteko 
harremana kudeatu   eta   sustatzen   duen   koordinazio   taldea   ere,   
astean   behin batzartzen da. Bertan, lan talde bakoitza ordezkatzen 
duten bi pertsonek parte hartzen dute. Taldeko kideek adostuko dute 
ordezkaria aukeratzeko sistema. 

 

 

Diruzaintza 
taldea 

 

 

Lan talde honek Gaztetxeak dituen diru sarrerak eta gastuak kudeatzen 
ditu. 

 

 

Diru sarrerak: Gaztetxearen oinarrizko gastuei aurre egiteko antolatzen 
diren ekintzetatik (erresistentzia poltsak, kamiseten salmenta, 
kontzertuetan egiten diren diru bilketa boluntarioak, zuzeneko emari 
boluntarioak, etab.) ateratzen den dirua kudeatu. Errota Gaztetxearen 
izaeraren puntu garrantzitsuenetako bat auto-kudeaketa da. Beraz, 
Gaztetxeak dituen beharrak, tartean ekonomikoak, Gaztetxeak berak 
sortzen dituen irabazietatik abiatuta aseko dira. Hala ere, kasu eta 
momentu puntualetan, Gaztetxeko Batzar Orokorrak honela erabakitzen 
badu, diru sarrera publikoak onartzeko eta kudeatzeko aukera egon liteke. 

 

 

Gastuak: Gaztetxearen eguneroko dinamikan sortzen diren gastu 
arrunt eta ez ohikoak administratu (eraikinaren egoera hobetzeko 
gastuak, ekintzak aurrera eramateko behar den materiala, etab.). 

 

 

Ekintza 
taldea 

 

 

Gaztetxearen baitan egiten diren  ekintzen diseinua,  antolamenduaz 
eta beste talde txikiek proposaturiko ekintzen kudeaketaz (egutegia, 
pertsona kopurua, ...) arduratzen da lan talde hau (baliabideak bilatu eta 
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bildu, denboran ekintza guztien plangintza kudeatu, ekintza beraren 
garapena bermatu eta ekintza osteko alderdiak lotu). 

 

 

Edonork proposatu dezake Gaztetxean egiteko ekintza bat, beti ere 
Gaztetxearen funtzionamendua eta arauak errespetatuz garatzen baldin 
bada. Gaztetxearen balioak ziurtatzen direla bermatzearen ardura 
koordinazio taldearena izango da.   Proposamena   egiten   duen   
pertsona,   ekintza  taldearekin   jarri beharko  da  harremanetan 

Gaztetxeak ahal duen heinean dituen baliabideak proposamenaren 
eskura jartzeko. Ekintza taldeko zein Gaztetxean  lanean  dabilen  edozein  
pertsona  aritu  daiteke  elkarlanean ekintza aurrera eramateko, baina 
ekintza proposatu duen pertsona edota pertsona taldea izango da 
jardueraren arduradun nagusia. 

 

 

Barne Funtzionamendua taldea 
 

 

Talde honen ardura, Errota Gaztetxearen eraikina ahalik eta egoera 
onenean mantentzea da. Eguneroko ekintzak garatzeko behar den 
azpiegitura nagusia, hau da eraikina, etengabeko hobekuntza prozesuan 
murgilduta  egoteaz  arduratzen  da  talde hau.  Horretarako,  hormak  eta 
sabaiak atondu, eraikinak dituen espazio desberdinak kudeatu, ekintzak 
garatzeko leku egokienak zehaztu, material eta tresna berriak lortu eta 
eguneroko jardueran pilatzen diren hondakinak bideratzeko pertsonak 
zuzendu eta antolatuko dituzte. 

 

 

Auzonalerako ohiko deialdiak astean behin egiten dira eta ekintza 
taldekoekin adosten da data eta ordua. 

 

 

Komunikazio 
Taldea 

 

 

Talde honen helburua, Gaztetxean egiten diren ekimenen berri 
ematea eta Gaztetxearen irudia landuz ahalik eta eredu erakargarriena 
sortzea da. 

 

 

Ugariak dira talde honek eguneroko lana aurrera eramateko erabiltzen 
dituen baliabide eta tresnak: 

 
 

   Facebook 

   Wordpress 

   Twitter 



23  

   WhatsApp 

   Elkarrizketak komunikabideetan 

   Herriko eremu desberdinetan kartelak jarri 

 Logoaren   erabilera   publikoa   (kamisetak,   kartelak,   
metxeroak, logoaren presentzia herriko jaietan). 

 

Talde honek ere beste gaztetxe edo kolektiborekin harreman bat bermatu 
beharko du, beste herrietako gaztetxeekin batera proiektu edo ekintza 
ezberdinak elkarbanatzeko. 
 

5.2.B 

Behar eta interes espezifikoen arabera sortutako lan taldeak. 

Maila pertsonalean, herri mailan, zein gaztetxean sortzen diren behar eta 

interes ezberdinen inguruan gaztetxean bertan antolatutako taldeak dira. 

Talde hauek sortzeko baldintza bakarra gaztetxearen funtzionamendua, 

arauak eta balioak errespetatzea da.  

Lantalde hauek gaztetxearen funtzionamenduan edo egituran eragin 

dezakeen proposamenak izan ez gero, ekintza lan taldea eta 

koordinazioarekin harremanetan jarriko da baliabideak eta laguntza 

izateko. Jarduera hauen arduradun nagusia lantaldea bera izango da. 

Elkarte edo egitasmo hauek euren autogestiorako errota gaztetxeak 

eskaintzen dituen baliabideak eskuragarri izango dituzte. 

Errota gaztetxean sortzen diren ekintza guztiak irabazi asmorik gabekoak 

izan beharko dira. 

 

5.3. 
Ekintzak 

 

 

Hauek dira orain arte Errota Gaztetxean egiteko planifikatu diren ekintzak. 
Zerrenda ez da itxia, beraz, edonork erantsi dezake ekintza taldearen 
onespena duen edozein jarduera. 
 

   Zine forum 

   Kontzertuak 

   Auzolana 

   Bertso eskola 

   Hitzaldiak 
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   Euskal dantzak 

   Tailerrak 

   Antzerkigintza eta clown 

   Eskualdeko herrien dinamizaziorako ekintzak 

   Liburutegia 

   Pertsonen garapen pertsonalerako dinamikak 

   Euskara taldea 

   Ingurumen heziketa tailerrak 

   Mendi irteerak
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Eranskina 1 
 

 

ERROTA GAZTETXEAREN SORRERA 
 

 

Gazteak gazte direnetik, euren espazio propioa aldarrikatu izan dute. Argi 
dago ez dela gaur egunean sortutako ideia zoro bat. Are gehiago, gure 
gurasoek, garai hartan, batez ere herri txikietan, bazituzten lagunekin 
biltzeko lokalak, askotan elizak emandakoak baina beti gazteek 
kudeatutakoak. 

 

 

Mungiko gazteak ere, urteetan zehar, guk autogestionatutako lokal bat 
izatea eskatu dugu, gure iritzi eta irizpideen arabera eraikitakoa. 
Horretarako, duela hilabete batzuk, Alkar-Hegaz izeneko plataforma bat 
sortu  eta gazte asko  lokal autogestionatuaren inguruan  eztabaidatzeko 
biltzen hasi ginen. 

 

 

Aldarrikapen honen inguruan asko hausnartu ondoren, gure proposamena 
udaletxean   aurkeztu   genuen   eta   harrez   gero,   udaletxeak   jarritako 
oztopoak eta ezezkoak gainditu behar izan ditugu herriarena den errota, 
berriz ere herriaren eskura jarri ahal izateko. 

 

 

Udaletxearen jarrera ezkorraren aurrean eta lokal autogestionatuaren 
ideiak gero eta oihartzun handiagoa zuela ikusita, apirilaren 30ean, gazte 
talde batek Mungiko errota okupatzea erabaki zuen gazteok gazteentzako 
gune propio bat izateko eta bertatik herriarentzat lan egiteko. 

 

 

Era honetara, gustu, ideia, kultura-ohitura, sentsibilizazio politiko eta joera 
ezberdinetako gazte asko bildu eta lau urtetan inolako jarduera publikorik 
burutu ez  duen lokal honetan  gure arteko  erlazioak estutzen  eta gure 
arteko elkarbizitza sustatzen hasi gara. Era berean, errota herriaren 
eskuetan   dagoenetik,   Mungiako   herrian   aditzen   zen   gazteentzako 
eskaintza faltari irtenbidea ematen ari gara kontzertuak, hitzaldiak, 
esperientzia trukeak, umeentzako jolasak, dantza ikastaroak,... antolatuz. 

 

 

Dirurik irabazteko inolako asmorik gabe, gazteak herriarentzat lan egiteak 
sortzen duen ilusioaz elikatzen gara. Gazte sortzaileak eta ekintzaileak izan 
nahi dugu, lokaletan gelditu beharrean, 

 

 

gure herriaren alde lan egitea erabakitzen dutenak. Kooperazioaren ideiari 
jarraikiz, auzolana da gure tresnarik eraginkorrena eta elkarri entzunez eta 
errespetatuz Mungiko urek astintzea lor dezakegula uste dugu.
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Ateak  denontzat  zabalik  daude,  bertara  hurbiltzea  eta  denon  iritziak 
entzutea gustatuko litzaiguke. Gonbidatuta zaudete! 


