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Mugiri kultur elkartea



SARRERA

Gaur egun Hondarribiko gazteen egoera kezkagarria dela iruditzen zaigu. Herri nortasuna galtzen 
ari  den herri  batean gaude,  hortaz,  berandu izan baino lehen hori  aldatu nahi dugu.  Bestalde, 
indibidualtasuna garaile suertatzen ari da gure artean. Koadrila bakoitza bere lokaletara mugatzen 
da eta horrek koadrila desberdinetako gazteen arteko harremanak eragozten ditu. Herrian badugu 
eredu  hori  apurtzen  duen  elkarte  bat,  Psilocybe,  non  gazteak  beraien  behar  musikalak  aurrera 
eramateko batu eta elkar ezagutza batera bultzatzen dituen. Hortaz, Psilocyberen eredua positiboki 
baloratzen dugu, gazteak elkartzeko gai den heinean, nahiz eta musikara bakarrik mugatzen den. 
Garai bateko ereduak funtzionatzeari utzi dio, gaur egun kalea ez da espazio komun bat non gazteen 
hartu  emanak  bertan  gauzatzen  diren.  Aurreko  guztiagatik,  espazio  komun  baten  beharra 
azpimarratzen dugu, herri honetako gazteria elkar ezagutu eta herri nortasun bat sortzeko balioko 
lukeena.

PROIEKTUAREN HELBURUAK

• Herritar nortasuna berpiztea eta gazteen arteko erlazioak sustatzea.

• Lokalen indibidualtasuna ekidin eta giza jarrera lagunkoietan sakondu.

• Espazio aske bezain parekidea sortzea.

• Herritar zein talde ezberdinei beraien jarduera ezberdinak aurrera eramateko gunea sortzea.

• Herriko  gazteen  pasibitatea  kontuan  izanda,  talde  lana  oinarri  izango  duen  proiektu 
kolektibo eta parte hartzailea aurrera eramatea.

• Espazio autogestionatua sortzea, dauden bitarteko zein tresnei ahalik eta probetxu handiena 
atereaz.

• Kultura, eta bereziki euskara, sustatzea.

• Gizarte eta kultura-talde ezberdinen sorrera bultzatzea.

• Denentzako  izango  den espazioa  sortzea,  hau  da,  edonork  har  dezakeela  parte  ekintzak 
antolatzeko, proposatzeko edota burutzeko orduan.

GAUR EGUNGO EGOERA

PSILOCYBE

Esan dugun moduan Psilocybe bezalako espazio bat edukitzea garrantzizkotzat jotzen dugu. 
Herri  honetan  musikarekiko zaletasun berezia  dago.  Irratia  ere  badute  eta  sozializatzeko tresna 
eraginkorra dela deritzogu. Hala ere, musikan zentratua dagoen elkartea da eta nahiz eta nortasun 
propio bat eraiki duten urte luze hauetan musikara besterik gabe mugatuaz  gazte asko kanpoan 
geratzen da.



AUDITORIUMA

Herri  honek  kultura  ofizial  bezala  ezagutzen  dugun  hortaz  disfrutatzeko  toki  duin  bat 
edukitzeko beharra zuen. Formatu handiko emanaldiak plazaratzeko tokia. Baina herriko taldeek 
formatu handiko emanaldi bat egin ahal izateko  lanketa baten beharra  du eta horrelako tokiak, 
gure ustez, oraindik handi gelditzen zaizkio herri honetako gazteriari. 

GAZTELEKUA

Gaztetxo taldetara mugatua  dago. Bertan begirale talde batek prestaturiko ekintzetan parte 
hartzen dute gaztetxoek. Nahiz eta egiten duten lana baloratu, guk beste eredu bat jarri nahi dugu 
martxan,  pertsona  guztiek  erabakitzeko  aukera  bera  izatea  bermatuko  duena.  Lan  interesgarria 
egiten du adin tarte jakin bateko esparruan, baina ez ditu gazte guztien beharrak asebetetzen.

PARKE, PLAZA ETA GUNE PUBLIKOAK

Hondarribiko herriak gune publiko batzuk baditu elkartu eta gauzak aurrera eraman ahal 
izateko. Hala ere, euria egiten badu ez dago honetatik babestu eta aterpea duen plaza edo parkerik. 
Gainera gune publikoak izaki, ordutegi batzuk errespetatu behar dira eta kontzertuak edo soinua 
ateratzen duten ekintzak aurrera eramateko pegak egoten dira beti.

LOKALAK

Gazteria  gero  eta  gehiago  sakabanatzen  ari  da  aipatutako  fenomeno  soziala  dela  eta. 
Hondarribiar gazteak gero eta indibidualista, anonimo eta ezezagun bihurtzen doaz. Koadrila asko, 
nahiz eta lokalen asuntoa begi onez ez ikusi, behartuta ikusten dira toki hauetan sartzera. Kalean 
gero eta gazte gutxiago dago, ez dago toki erreferentzialik gaur egungo gazterian, gainera, herri 
honetan  negua  euritsua  eta  hotza  izaten  da  eta  gazteak  tabernetara  joan  baino  nahiago  dute 
norberaren lokalera joatea.

GAZTE XAIA

Guzti hau aurrera eramateko, ezinbestekoa ikusten dugu  espazio fisiko bat edukitzea.  Toki hau 
eredu konkretu batez garatu nahi dugu, hau da,  autogestioaren bitartez.  Benetako herritartasun 
jatorra  lortu nahi  badugu,  modu parekide batean egitea besterik ez dugu ikusten.  Denen artean 
gauzak egiteko eta denok ikas dezagun gure ingurukoez. 

Oso  garrantzizkotzat  jotzen  dugu  ere  elkarbizitzarako hasiera  batetik  tresna  ezberdinak 
finkatzea.  Gazte  xaiaren  hermetismoa  ekidin  nahi  dugu,  ez  ditugu  ghettoak  gustuko  eta  gure 
ereduarekin guztiz kontrajarria da. Beraz, bertan egiten den guztiaren panel informatibo bat edukiko 
dugu xaiaren atarian,  jendearen parte hartzea erraztuz eta kuriositatea,  ardura edo interesa duen 
edonori ateak irekiz. 

Auzokideak gazte xaiaren eragile eta parte ikusten ditugu, xaia auzoaren parte den heinean. Hasiera 
batetik elkarbizitza sustatzeko asmoz, puntu batzuk finkatu beharko ditugu; esaterako kontzertuetan 
sortutako zarata  gatazkatsua izan daitekeela  jakinik,  hilean gehienez bi  kontzertu egitea finkatu 
dezakegu eta inoiz ez bi asteburu jarraian. 



Gure  erlazioak  aurrera  eramateko  orduan  ezinbesteko  ikusten  dugu  modu  parekide  eta 
horizontalean egitea. Inor ez da besteak baino gehiago. Ez ditugu liderrik nahi, ez eta eliterik ere, 
denak berdinak gara eta orain arte bezala, talde lan hori bultzatuko dugu. Horrek bermatuko baitu,  
ez  bakarrik  sortzen  dugun  sozializazio  eta  herrikoitasuna,  baita,  gizarte  justuago,  parte 
hartzaileagoa... ere.

ORAIN ARTE PRESTATURIKO TAILERRAK

Tailerren  esperientzian  sakontzeko  asmoz  bi  jardunaldi eraman  genituen  aurrera 
Hondarribian. Bertan prestatuak ditugunetako tailerretariko batzuk antolatu eta elkarlanean trikiaz, 
baratzaz, mural edo literaturaz disfrutatu ahal izan genuen. Hemen prestatuak ditugun tailerrak:

• Literatur tailerra: Olerkiak, bertsoak eta prosa aztertu, kulturaz gozatzeko txokoa sortuz. 

• Irrati librea: Gazte xaia lau haizetara barreiatuko duen komunikabide librea.   

• Hacklaba: Ordenagailuak esperimentatu eta horiei buruz ikasi.  

• Gazteon fanzinea: Gazteon arteko komunikazioa erraztuko duen tresna.

• Ludoteka: Haurrak giro onean egongo diren txokoa sortu, ekintza desberdinak antolatuz.

• Serigrafia: Kamixetak, jertxeak... diseinu polit bat egin eta apaindu zure arropa.

• Kapoeira

• Trukaketa merkatua

• Muralak: helburua gazteon artean ideiak konpartitzea eta konplementatzea izango litzateke, 
mural ezberdinak margotuz.

• Kirol elkartea: eskaladarako gunea eta mendi eta eski irteerak antolatzea. 

• Zinema

• Antzerkia: Gorputz- adierazpenaren bitartez ideia eta mezu desberdinak jendeari helaraztea. 

• Baratza: Bertakoak eta naturalak diren produktuak landatu. 

• Trikiti tailerra

• Laburmetraia

• Kontzertuak 



GARATUKO DEN IDEIAREN PROPOSAMENA ETA BALDINTZAK

ESPAZIO FISIKOAK BETE BEHARREKO BALDINTZAK

• Herriko erdialdean edo gertu egotea.

• Edukiera  minimo bat  edukitzea,  50  pertsona  baino  gehiagoko  edukiera  minimoa 
edukitzea.

• Hosgabetutako lokala izatea edo bizilagunak ez molestatzeko modukoa, kontzertu 
eta ekintzen soinuak bizilagunak molesta ez ditzaten.

• Autogestionatua izango den lokala izatea.

• Urtero errebisatuko den kontratu bat firmatzea, udala eta mugiri kultur elkartearen 
artean.

ERABILTZAILEAK BETE BEHARKO DITUEN BALDINTZAK

• Lokala beharrizan guztietara egokitzea.

• Aurretik adostutako arauak errespetatzea (ordutegia...).

• Garbitasuna errespetatzea.

• Auzokideak errespetatzea.

• Herritik eta herritarrentzat izango diren ekintzak antolatzea.

• Gazteentzako espazio publiko bat eskaintzea.

• Edozein ekarpenetara zabalik egotea.

• Edozeini irekia izango den lokala izatea, horrela lokal aske eta parekidea bermatuz.

• Kultura, eta bereziki, euskara sustatzea.

• Gizarte eta kultura-talde ezberdinen sorrera sustatzea.

AURREKO BALDINTZAK BETETZEN DITUEN LOKALEN PROPOSAMENA

Puntaleko eskola:

Udalak aspaldidanik  ezagutzen du lokal honengan dugun  interesa. Espazio ezberdinetan 
sakabanaturik dago, bereizketa horiek interesgarriak dira momentu berean ekintza ezberdinak egin 
ahal izateko. Argindarra du, bizilagunak soinuarekin molestatzeko aukera gutxi eta bizilagunekin 
hartu  eman  bat  izateko  aukera  txikiak  eduki  arren,  puntala  eta  zumardia  gertu  ditu  hauekin 
elkarlanean eta Gazte xaiako hermetismotik atera eta sinergiak sortzeko.

Beste elkarte batzuekin elkarbanatzeko prest gaude. Eta prest egon baino, haratago joanaz, 
aberasgarritzat dugu  beste  elkarte  edo  taldeekin  espazio  bera  konpartitzea,  gazteek  gizarte 
eragileak ezagutu eta herrian duten garrantziaz jabetzeko.

Dakigunez Irailean, musika eskola martxan jartzearekin batera,  toki hau hutsik geratzen 
da. Guk beraz jarduera publiko hau aurrera eramateko toki gisa ikusten dugu.



ONDORIOAK

Hondarribiko herrian ez dago 18 urtetik gorako gazteentzako apenas jarduerarik. Geroz eta 
gazte gehiago lokaletan isolatzen dira eta honek ez du herri giroaren alde egiten. Problematika hau 
gainditzeko  gazteak  kudeatutako  leku komun baten  beharra  ikusten  dugu,  non,  beraien  artean 
jarduera ezberdinak aurrera eramateko aukera egongo den modu parekide eta irekian.
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