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Bi elkarrizketak aztertu dira Jone Martínez-Palaciosek proposatutako koadroarekin.        

Horretarako, 2018ko partaidetzazko aurrekontuetan izandako boza emaleak eta hiru         
urteetako proiektuen aurkezleen profilaz baliatu naiz. 

 
Antolakuntza, Kudeaketa eta Erabaki Publikoa irakasgairako eginiko elkarrizketaren        
gidoia 

Kaixo berriz ere _, dakizunez, ni Nerea naiz eta Politika Zientzietako ikaslea naiz             
Euskal Herriko Unibertsitatean. Aurrekoan Lizarrako Udalaren egitura politikoaz zein         
administratiboaz eta 2015eko hauteskundeetatik ateratako gobernu berriaren antolaketa eta         
kudeaketaz mintzatzen aritu ginen. Orain, gobernu-talde berriak martxan jarritako aurrekontu          
parte hartzaileak aztertzeko eta hauen inguruko analisi zein ebaluaketa egiteko          
helburuarekin nator zuregana. Zu parte hartze sailaren burua izanik eta EH Bilduko            
zinegotzia izanik, uste dut, pertsona egokia zarela informazio hau emateko. Beraz, zure            
baimenarekin elkarrizketa grabatuko dut. Hala ere, elkarrizketa anonimoa izango da eta           
grabaketa, soilik lan honetarako erabiliko da. Edozein unetan elkarrizketa edota grabaketa           
eten nahi badituzu askatasun osoz esan. 
 
Beroketa: 

● Noiz eta nola hasi zinen parte hartzearekin harremana izaten? 
● Nola erabaki zenuen parte hartzearen ardura hartzea? Zergatik? Zein lanketa egin           

zenuen? 
● Nola ikusten duzu Instituzioek prozesu parte hartzaileak bultzatzea? 
● Zergatik burutu dira Lizarran aurrekontu parte hartzaileak? 
● Aurrekontu parte hartzaileez gain, zein ekimen gehiago burutu dira Lizarran Parte           

hartzetik? 
● (Auzoen batzordeen inguruan) Zein zen auzoen sentsazioa eta zein da orain? 

 
Datuak: 

● Zenbat jendek parte hartu izan du azken hiru urteetan bozkaketetan? 
● Zenbat jendek parte hartu izan du azken hiru urteetan proiektuak aurkezten?  
● Hiru urteetan aurkeztutako proiektuetatik, zenbat aurkeztu ditu norbanakoren batek?         

Eta zenbat talderen batek? 
● Taldeek aurkeztutako proiektuen kasuan, badakizue nola egiten den haien arteko          

deliberazio prozesua? Udalak badu bertan nolabaiteko kontrolik? 
● Nola zehazten duzue zein proiektu diren bideragarriak? Zein irizpideren arabera? 
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 Metodologia: 

● Zein da aurrekontu parte hartzaileak egiteko egin den aurre lanketa? 
● Zein da aurrekontu parte hartzaileen prozesua? (noiz egin, ireki epeak, proiektuen           

lanketa, aukeraketa…)? Hau da, zeintzuk izan dira faseak? 
● Zein proiektu bete dituzue dagoeneko? 
● 100.000 euroko aurrekontua lau proiektutan banatuta izaten da. Zein irizpideren          

arabera zehaztu duzue diru kopurua? 
● 100.000 euroko diru kopurua herritarrek erabakitzeko ezartzea, diru kopuru handia          

ala txikia dela iruditzen zaizu? 
● Zein irizpideren arabera zehaztu duzue herritarren erabakitzeko modua (bozketa)?         

Zergatik lau proiektu? Zergatik lehentasunen arabera? 
● Zein irizpide erabili dira prozesu osoan zehar erabili den metodologia erabiltzeko?           

Zeintzuk izan dira zuen iturriak? Hau da, nondik hartu duzue metodologia honen            
eredua? 

 
Eskuragarritasuna: 

● Zeintzuk dira aurrekontu parte hartzaileetarako dituzuen giza baliabideak eta         
baliabide teknikoak? Hau da, nork eramaten du aurrera prozesu osoa bai udaletxean            
lanean dagoen jendea eta bai kanpoan dagoen jendea kontuan hartuz. 

● Aski dira baliabide horiek herritar guztien parte hartzea bermatzeko? (Gizarteko          
sektore baztertuak). 

● Nola erabiltzen dira baliabide horiek prozesu guztian zehar? 
● Giza baliabideen edota baliabide teknikoen arteko talkarik egon da? Nola          

aurreikusten da horiek bideratzea? 
● Proiektuen arteko talkarik egon da? (Interes ezberdinak direla eta…) 
● Adina edo sektore baztertuak direla eta, internet bezalako plataformak ez daude           

guztien eskura. Kontuan hartzen dira haustura digitala bezalako oztopoak? 
● Nola konpontzen dira oztopo horiek? Zeintzuk dira? 

 
Inklusioa: 

● Zein da bozkaketetan parte hartzen duen herritarraren profila? (Adina, generoa,          
klase-soziala, ideologia). 

● Profilen heterogeneotasuna zenbatekoa da? Zein faktoretan nabarmenduko zenuke?        
(adina, generoa…)? 

● Zein da proiektuak proposatzen dituzten herritarren profila? Eta proiektuak         
proposatzen dituzten taldeena? 

● Profil hauen heterogeneotasuna zenbatekoa da? Zein faktoretan nabarmenduko        
zenuke? 

● Zein da prozesua diseinatzen duen pertsonaren edo pertsonen profila? Edo          
teknikarien profila? 

● Zein betekizun ditu bakoitzak? Eta zein da horien profila? 
 
Transparentzia: 

● Zein mekanismo erabiltzen dira (sare sozialak…) herritarrei informazioa helarazteko?         
Zenbat mekanismo daude? 
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● Mekanismo horiek prozesuaren zein momentutan aktibatzen dira? 
● Nola eta noiz esaten zaio jendeari nola aurkeztu behar dituen bere proiektuak? Nola             

errazten da lana jendeak proiektuak aurkez ditzan? (Informazio argia, tailerrak,          
jardunaldiak…) 

● Proiektuak aurkezten dituzten pertsonen edota taldeen eta zuen arteko harremana          
nolakoa izaten da? (Nola, noiz eta zenbat harremantzen dira). 

● Herritar hauek proiektuen garapenaren inguruko kontrolik al dute? Hau da, behin           
beren proiektua irabazitako lau horien artean egotean, zein da beren parte hartzea            
beren proiektua aurrera eramateko? 

● Proiektuak aurkezten dituzten pertsonen ebaluaziorik jasotzen duzue? 
● Parte hartzeari dagokionez, oposizioko alderdiekin lanketa motaren bat egin duzue?          

Zein? 
 
Ebaluaketa: 

● Nola baloratzen duzu proiektua? 
● Herritarren sektore oso mugatu batek parte hartzen du. Ahotsen bat faltan botatzen            

duzu? Nola uste duzu gertura litezkeela parte hartzera? 
● Herritarrek nola baloratzen dute proiektua? 
● Zein uste duzu direla proiektu honen indargune nagusienak? Eta ahuldadeak edo           

hobetzekoak? 
● Proiektu zehatz honi dagokionez, zein dira zuen erronkak? Eta parte hartzeari           

dagokionez? 
● Burututako ekimen parte hartzaileek herriko kultura politikoan eragin dutela uste          

duzu? Zertan? (Adibideren bat). 
● Administrazioaren funtzionamendua hobetu da? Hau da, herritarren begirada        

txertatzeak onuraren bat ekarri du? Zein? 
 

 
LIZARRAKO ZINEGOTZIARI EGINIKO ELKARRIZKETAREN GIDOIA 

Kaixo berriz ere _____, dakizunez, ni Nerea naiz eta Politika Zientzietako ikaslea            
naiz Euskal Herriko Unibertsitatean. Aurrekoan Lizarrako gobernu-talde berriak martxan         
jarritako aurrekontu parte hartzaileen inguruan aritu ginen. Oraingo honetan, Gradu          
Amaierako Laneko gerturatze kualitatiboa burutzeko helburuarekin etorri naiz. Lan honen          
helburua Intersekzionalitatea bazterketak identifikatzeko tresna egokia dela egiaztatzea da.         
Horretarako, Lizarrako aurrekontu parte hartzaileetan jazo daitezkeen bazterketa-maila        
ezberdinak identifikatu nahi ditut honen froga enpiriko modura. Izan ere, bazterketei aurre            
egiteko, lehenengo identifikatu behar dira. Zu parte hartze sailaren burua izanik eta EH             
Bilduko zinegotzia izanik, uste dut, pertsona egokia zarela informazio hau emateko. Beraz,            
zure baimenarekin elkarrizketa grabatuko dut. Hala ere, elkarrizketa anonimoa izango da eta            
grabaketa, soilik lan honetarako erabiliko da. Edozein unetan elkarrizketa edota grabaketa           
eten nahi badituzu askatasun osoz esan. 
 
Beroketa 
1. Parte hartze instituzionalaz gain, bestelako esperientziarik izan duzu? 
2. Zer da zuretzat parte hartzea? 
3. Zeintzuk dira, zure ustez, parte hartze instituzionalaren onurak? Eta ahuldadeak? 
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1. Parte hartzearen ideia instituzioan 
1. Nork izan du parte hartzearen ideia udalean barneratzearen lehen ideia. 
2. Pertsona horrek, nondik hartu du ideia. 
3. Zein da pertsona horren profila (generoa, arraza, orientazio sexuala, kapital kulturala eta             
klase soziala). 
4. Eta nork proposatu zuen lehenengo aldiz, partaidetzazko aurrekontuak egitea. Nondik           
hartu ideia. 
5. Zein da pertsona horren profila (generoa, arraza, orientazio sexuala, kapital kulturala eta             
klase soziala). 
 
2. Dispositiboaren diseinua 
1. Nork diseinatu (metodologia eta prozedura) ditu partaidetzazko aurrekontuak. 
2. Zein da pertsona horren/horien profila (generoa, arraza, orientazio sexuala, kapital           
kulturala eta klase soziala). 
3. Zer hartu da kontuan dispositiboa diseinatzeko (Lizarrako gizartearen ezaugarriren bat,           
diseinatzaileen ezaugarriren bat…). 
4. Dispositiboaren diseinuan herritarren batek hartu du parte nolabait. Zergatik. 
5. Hala bada, zein da herritar horien profila (generoa, arraza, orientazio sexuala, kapital             
kulturala eta klase soziala). 
 
3. Dispositiboaren prozesu osoa 
1. Nork gidatu du partaidetzazko aurrekontuen prozesua. 
2. Zein da bere profila (generoa, arraza, orientazio sexuala, kapital kulturala eta klase             
soziala). 
3. Zein herritark aurkezten ditu proiektuak. (Zein da beren profila, agente teknikoaren            
ikuspegitik). 
4. Nork erabakitzen du baliagarriak diren proiektu horiek. Zein irizpideren arabera. 
5. Zer egiten da baliagarriak ez diren proiektuekin. 
 
4. Emaitzen azterketa agente teknikoaren ikuspegitik 
1. Egindako hiru urteetako partaidetzazko aurrekontuen zein balorazio egiten du agente           
teknikoak. 
2. Zein da bozkaleen profila agente teknikoaren ikuspegitik. Boza eman ahal izateko adin             
irizpidea. 
3. Aurkeztu diren proiektuen zein iritzi du agente teknikoak. 
4. Zergatik irabazten dute urtero zenbait elkartek (Amife edota San Migel auzoa). 
5.Izaera zehatz bateko proiektuak arrakasta izaten dute, eta beste izaera zehatz batekoak            
porrota (bere ustez hala bada, zeintzuk). 
6. Proiekturen bat falta bada, zein. 
7. Gazteez gain, herritar tipologiaren bat faltan botatzen du.  
8. Zer egin daiteke, parte hartzen ez duenak parte hartzeko. 
 
LIZARRAKO ZINEGOTZIARI EGINIKO ELKARRIZKETAREN TRANSKRIPZOA 
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Agente teknikoaren esperientzia parte hartzearekin Parte hartzearen esanahia Parte hartze          
instituzionalaren onurak Parte hartze instituzionalaren gabeziak Parte hartze saliaren sorrera 
Parte hartzearen lehen ideia Dispositiboaren helburuak Dispositiboaren aukeraketaren        
zergatia Agente teknikoaren profila Dispositiboaren diseinuaren egilea Dispositiboaren        
diseinurako kontutan hartutakoa Parte hartzearen zabalera Proposatzailearen profila        
Prozesuaren gidaria Aurkezlearen profila Etorkinaren proiektua Nork jartzen ditu baldintzak          
Baliagarriak ez diren proiektuak Bozkalearen profila Adin-muga Umeen ekimena Proiektu          
gustokoenak agente teknikoarentzat Aurkezle batzuen ikuskera berekoia Elkarte irabazleak          
Falta diren profilak Nola erakarri falta diren profilak 
 
TRANSKRIPZIOA 
N: Kaixo berriz ere Unai, dakizunez, ni Nerea naiz eta Politika Zientzietako ikaslea naiz              
Euskal Herriko Unibertsitatean. Aurrekoan Lizarrako gobernu-talde berriak martxan jarritako         
aurrekontu parte hartzaileen inguruan aritu ginen. Oraingo honetan, Gradu Amaierako          
Laneko gerturatze kualitatiboa burutzeko helburuarekin etorri naiz. Lan honen helburua          
Intersekzionalitatea bazterketak identifikatzeko tresna egokia dela egiaztatzea da.        
Horretarako, Lizarrako aurrekontu parte hartzaileetan jazo daitezkeen bazterketa-maila        
ezberdinak identifikatu nahi ditut honen froga enpiriko modura. Izan ere, bazterketei aurre            
egiteko, lehenengo identifikatu behar dira. Zu parte hartze sailaren burua izanik eta EH             
Bilduko zinegotzia izanik, uste dut, pertsona egokia zarela informazio hau emateko. Beraz,            
zure baimenarekin elkarrizketa grabatuko dut. Hala ere, elkarrizketa anonimoa izango da eta            
grabaketa, soilik lan honetarako erabiliko da. Edozein unetan elkarrizketa edota grabaketa           
eten nahi badituzu askatasun osoz esan. 
 
Z2: Ados (indarrez). Arazorik gabe (irribarrez). 
 
1. Beroketa: 
N: bale, hasiko gara beroketa batekin… Parte hartze instituzionalaz gain, ee bestelako            
esperientziarik izan duzu? 
 
Z2: parte hartzean, esan nahi duzu? 
 
N: bai. 
 
Z2: eeeh… (pentsakor) ez dakit. 
 
N: edozein modutan eh, esan nahi dut, ez ee igual zu boza ematen, baina… noizbait parte                
hartu nonbait… Z2: Erakunderen batean? N: Bai, edo prozesu parte hartzaileren batean.            
Osea, edozein motatako prozesu parte hartzaileren batean. 
 
Z2: Bai, bueno, ba Bildu barruan egin ditugunak, ee hautagaiak aukeratzeko… eta kontu             
hoietarako, adibidez. Edo… bueno, kirool taldean ere… triatlon taldean, ba… ez dakit,            
asanblada egiten dugu, eta asanbladan erabakitzen dira hainbat gauza. Zentzu horretan bai.            
Nere inguruan nahiko leku asanblearioak daude, egia esanda (indarrez, barrez). 
 
N: zer da zuretzat parte hartzea? 
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Z2: Parte hartzea zer den? Bueno, nere ustez parte hartzeak hartuko lituzke esparru             
ezberdinak, ez? Alde batetik, ee parte hartzeko informazioa euki behar da. Nik uste dut              
herritar guztiok behar dugula informazio orokorra, iritzi bat sortzeko baa edozein gairen            
inguruan, (konbentzimenduz) eta gero behar duguna ere, ee erabakitzeko ahalmena, ez?           
Hori da pixka bat parte hartzea. Informazioa izan, erabakitzeko ahalmena izan, eta gero             
erabakitzen den hori (indarrez) gauzatzekoo aukera, m? Parte hartzea, nik ustet, horrela            
laburtzen dela. 
 
N: zeintzuk dira zure ustez parte hartze instituzionalaren onurak eta ahuldadeak? 
 
Z2: onurak? (indarrez) Bueno, nik ustet onuraak… asko direla, ez? Edo dena dela onura              
(indarrez, konbentzimenduz). Azken finean… bueno, dena… edo asko, ez ? Eee nik uste             
jendea mobilizatzeko elementuu bat izan daitekela… elementu pedagogiko bat, ez?          
Jendeari, ba… erakusteko, ba hemen kontua ez dela lau urtez ee hor… ente batean              
mugitzen diren pertsonaia batzuei ba erabakitzeko eskubide guztia ematea (indarrez,          
horretan sinisten du, ez dago ados modu horiekin). Baizik eta… ba parte hartzeak jarraipena              
egiteko aukera ematen diela, erabakitzeko aukera ematen diela… eta aktiboki ba bere herria             
eraikitzeko aukera, ez? Orduan zentzu hortan , nik ustet pedagogikoki baa garrantzitsua            
dela, onura behintzat, zentzu hortan baduela. Jendea ikustea ba bueno, berak esandakoa            
ba… nonbait geratzen dela, ez? (Indarrez). Edo badaukala ibilbidea, behintzat, m?           
Gabeziak? (Indarrez). Ba bueno, gabeziak nik uste dut, baa gizartean orokorrean dauden            
gabeziak direla, ez? Desmobilizazio handi xamarra dagoela gauza askotan (penaz), eta…           
parte hartzea ez dela izaten, hasieran behintzat, baa… ba guk nahiko… nahiko genukeen             
mailakoaa edoo neurrikoa (serio). Baina bueno (lasaituz), nik uste hori azken finean…            
hasieran… abiapuntu bat dagoela beti edozein prozesutan, eta prozesua aurrera juan ahala,            
jendea erakartzea errexagoa dela, ez? Gure inguruan behintzat hori da, m? 
 
2. Parte hartzearen lehen ideia 
N: bale, orain pasatuko gara beste atal batera. Parte hartzearen ideia instuzioan, osea nola              
sortu zen edo. Ee ea nork izan duen parte hartzearen ideia, udalean barneratzearen lehen              
ideia. Nork esan zuen EH Bildun lehenengo aldiz, ba sartu behar dugu udaletxean… 
 
Z2: bueno, parte hartzearen kontz… parte hartze kontzeptuaa legealdi honen aurreko           
legealdian ere… ee planteatu zen, m? Eta EH Bildun garai horretan zeuden zinegotziek,             
plateatu zuten baa… batzorde bat ee antolatzeko beharra. Kontua da (indarrez) gehiengoa            
etzuela… eskuinak eta soeren laguntzarekin, lortu zen batzorde bat eratzekooo… ba           
aukera. Kontua da hori, ee alkatetzaren esku geratzen denez, baa… bueno, sortu zutela,             
esango genuke modu testimonialean, baino etzuen bilera bat bera ere izan.           
(Desadostasunez). Beraz, lau urtetan sortu zen hor ente bat, baina ente horrek lau urtetan              
etzuen inongo ibilbiderik izan, m? (Egoeraz jabe da). Aurten izan zen, ba bueno, gu iritsi               
ginenean alkatetzara hori martxan jarri genuenok. 
 
N: eta badakizu nor izan zen hori esan zuen lehenengo pertsona? Osea, esan zuena… 
 

6 



Z2: horren beharra zegoela? Jolin ba ez dakit, egia esatea nahi baduzu… (buruarekin ezetz              
esaten). Ez dakit (indarrez) baina pentsatzen dut… bozeramale… Koldo zen garai horretan,            
berak trasmitituko zuela. Asuntoa da, bueno, EH Bilduren erabaki bat izan zela, ez? Komite              
osoarena (indarrez). 
 
N: bai, bai, komitearen barruan lehenengo pertsona, ez dakizu, ez? 
 
Z2: Ez. Horii ez (barrez). 
 
N: bale, eee etaa nork proposatu zuen lehenengo aldiz partaidetzazko aurrekontuak egitea? 
 
Z2: bueno horiii… ez dakit ondo geratzen den esatea (azkar), baina, bai. Neree apor…              
ekarpen txiki bat izan zen (barrezka), baina bueno, azken finean eee… ni izanik parte hartze               
batzordearen ee komilla artean burua. Arautegi bat ee saiatu nintzen osatzen… bestea ee…             
gobernukideekin ere ee… amankomunean jarri, eta hor zegoen puntuetako bat ba           
aurrekontu parte hartzaileena zen. Orduan bueno, ba proposatu nuen arautegi hori gida            
moduan planteatua genuelako eta garatu nahi genuen lehenengo puntua hori zelako, m?            
Ikusten genuen erakargarritasun handia izan zezakeena, ba hori izan zitekeela (indarrez). 
 
N: ados, eta nondik hartu zenuen ideia? Edoo… 
 
Z2: bueno, nik uste parte hartzeak azken finean, udaletxeko kudeketari ee begira, ba azken              
finean esparru horiek ikutzen dituela batez ere, ez? Esan dugu lehen informazioa jaso behar              
dela (indarrez), infomazioa jasotzeko, ba buenoo, bide batzuk badira, eta aurrekontu parte            
hartzaile hauen ee planteamendua bikoitza da ez? Ee alde batetik, jakinarazi herritarrei            
zenbat diru ee mugitzen den aurrekonotu batzuetan, beraien udalerrian. Eta gero, horretaz            
gain, baa parte hartzeko ze aukera izan ditzaketen, ezta? Orduan, bi helburu hoiek zeuden,              
etaa… uste dut juan egin naizela pixka bat galderatik (barrez), zein zen? 
 
N: ez ee bueno, eaa… (isiltasuna). 
 
Z2: Zergatik aukeratu genuen hori, aurrekontu parte hartzaileena? 
 
N: Ez, ez… aa nondik hartu zenuen ideiaa edoo… 
 
Z2: Aa ideia, bai bueno, gure ideia behintzat… ee hori, parte hartzean horiii, esan dudana,               
ez? Informazioa eskuragarri izatea, eta erabakitzeko aukera izatea. Orduan noski, hor           
erabakitzeko aukera haundiena behintzat, hemengoo udalerr… udalean, ba hori da, ez?           
Aurrekontuak, aurrekontuetan, markatzen delako gutxi gora behera, urte bakoitzean, zer          
garatuko den herrian, ez? (Babes bila). Ba bai kultura aldetik, ee hirigintza aldetik, eta hor               
eskua sartzeko aukera baldin baduu… herritarrak, ba nik uste parte hartzearen maila            
gorenena betetzen dela, m? (Konbentzimenduz). Orduan, erabakia horregatik izan zen. Ez           
zen izan, ez dakit nondik atera genuela ideia, baizik etaa… ez dakit, koherentzia pixka bat               
mantentzeagatik. 
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N: osea, nolabait helburua zen ee herritarren etaa instituzioaren artean harreman bat            
sortzea, ez? 
 
Z2: Lotura bat egotea, noski. (Indarrez, konbentzimenduz). Bai. Parte hartzeak ere hori            
ahalbidetzen duelako, ez? Azkenean, ez da instituzio bat hor… ez dakit, ee hodeietan             
dagoen ente bat; baizik eta ikustea joe… ba hor gaudenok azkenean baa… ba herritarrak              
garela ere, eta herritarrekin harremana izan behar dugula (indarrez, ados dago esan            
duenarekin). 
 
N: Bueno, nola desktribatuko zenuke zure profila? Bueno generoa baa gizona, ez? O hala              
identifikatzen zara. 
 
Z2: Bai, bai, oraingoz bai (irribarrez). 
 
N: Arraza, ba bueno, europarra, ez? Edo zuria? 
 
Z2: Bai, bueno… (ez dio kezkarik sortzen). 
 
N: Orientazio sexuala… ba heterosexuala, ez? 
 
Z2: Ajam (baieztatuz). 
 
N: eta gero kapital kulturala, bueno ee hezkuntza mailaa, ba altua ez? Esango genuke…              
Unibertsitatean ikasi duzu… 
 
Z2: bai, unibertsitatean lizentziatua naiz, bai (Euskal Filologia ikasi du). 
 
N: etaa… klase soziala baa…. ertaina? Edo gaur egun ertain bezala ezagutzen dena? 
 
Z2: ertaina esango genuke, (isiltasuna) langilea (indarrez, langile klasearekin identifikatzen          
du bere burua). 
 
3. Dispositiboaren diseinua 
N: bai, bale. Ee bueno dispositiboaren diseinua, hau da ya beste atal bat. Ea nork diseinatu                
duen partaidetzazkoo aurrekontuak. Osea, bai, nork diseinatu duen metodologiaa eta          
porzedura… Bueno, suposatzen dut zu izan zarela. 
 
Z2: bai, batez ere, bai, bai. Bueno, nik proposatu nuen hori, arautegi bat, mm parte               
hartzerako, aurrekontu parte hartzaileak ere arautegian zegoen puntuetako bat da. Etaa           
bueno baa… adosten da arautegi hori ba aurrera ateratzeko, ba gobernukidean gauden hiru             
taldeen artean. Orduan proposamena nere aldetik etortzen da, eta gero, ba adostasuna            
denen artean ematen da, m? 
 
N: bale, zer hartu da kontuan dispositiboa diseinatzeko? Osea, ee hau diseinatzerako            
orduan, pues ez dakit, ee Lizarrako gizartearen ezaugarriren bat hartu duzun kontuan,            
edo… 
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Z2: (Isiltasuna). Ez… orokorrean… bueno bai (indarrez), ee Lizarrakoo… bai, azkenean…           
beti esaten dudana, ez? Ez du balio beste herri batean egiten den parte hartze arautegi               
batek herri guztietarako. Nik uste bakoitzak bere berezitasunak dituela herri bakoitzak,           
aprobetxa daitezke beste herrietan egiten diren ekimenak, baino, amoldatu behar dira beti            
hemengo errealiltatera (indarrez, konbentzimenduz). E? Esate baterako, baa ez dakit ee…           
leku batzuetan baa auzo batzordeak egiten dira, eta auzo bakoitzak dauka bere batzordea…             
hemen, ba ikusi genuen agian hori gehiegi zela. Orduan, auzo bakarrean egin ordez, baa              
hiruzpalau auzo edo gune biltzen ditugu, baa distrito edoo edoo ez dakit, ez? Auzo batzorde               
zabalago batean, m? (Babes bila, bera ados dago horrekin). Horrek, noski, ba zee… kalte              
izan dezake? Baa lan daitezkelaaa gai asko, eta eztabaida daitekela gauza askori buruz…             
eta ba denentzat agian interesa ez duela, ez? Baino aldi berean ere, positiboa da zergatik?               
Ba auzo batean bizi denak, bere arazoak ikusten ditu, baino aldi berean ikus ditzake ere               
beste auzokide batek bestea auzo bateko kide batek izan ditzakeenak. Orduaan herri            
ikuspegi zabalago bat izaten laguntzen du, m? Eta hori ere, nik uste dut positiboa dela. M?                
Orduan bueno, ba holako kasuistikak, ez? Egon daitezke adibidez. Berezitasunak esan nahi            
dut herri bakoitzean (urduri, argitu nahian). 
 
N: bai, eta..  
 
Z2: Ez dakit galdera erantzun dizudan ongi? (urduri, barrez). 
 
N: bai, bai, bai, bai. Eta aurrekontuu… parte hartzaileak zehazkii diseinatzeko? Osea,            
bueno, igual berdina ez? Igual herriaren tamaina, edo ez dakit besteren bat… 
 
Z2: bai, bai noski. Azkenean aurrekontua zenbatekoa den, aurrekontu horren ze portzentai            
bideratu nahi duzun ee parte hartzeraa… Azken finean aurrekontu baten barruan ere,            
ematen du %100 dagoela, edo %100ren inguruan erabaki daitekela. Baino hori ere ez da              
erreala (egoeraz jabetuz). Azken finean, ee gure udalerrian aurrekontuaren %55 dagoeneko           
erabakia dago (saiatzen ari da aurrekontu parte hartzaileen partida justifikatzen), gastu           
finkoa da. Ba langileak ordaintzeko… argia, konsumoak… eta beste hainbat gauza, ez?            
Beraz, geratzen zaizu 45a, 45 horretatik ere kendu behar dira hainbat gauza eta             
inbertsiorako edo aukerarako geratzen zaizun diru kopurua, ba benetan ez da oso haundia,             
m? Orduan, aurrekontuu parte hartzaileen barruan, ee proiektu parte hartzailetarako          
bideratzen dena, ba bueno, gutxi gorabera portzentai bat izaten da 25.000 euro, normalki,             
m? Ez, 25.000 ez, 100.000, 100.000 (irribarrez, urduri, zuzendu nahian). 
 
N: hori, 25.000 proiektu bakoitzeko. 
 
Z2: hori da, 100.000 euro izaten diraa, ba bueno, ikusi genuen portzentai aldetik ba egokia               
izan zitekela, m? Horrek ez du esan nahi, gero beste gauza asko ez direnik erabakitzen ere                
herritarren artean (azkar, indarrez, argitu nahian). Proiektu parte hartzaileak dira, baino           
proiektu parte hartzail hoiek daude aurrekontu parte hartzaile barruan, ez? Eta aurrekontu            
parte hartzaile hoietan ba bueno, jendearen iritziak sartzen dira, auzo batzordeetan esan            
daitezken gauzak… eta hori guztia gero, trasmititzen dugu, edo txertatzen dugu           
aurrekontuetan, m? 
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N: hori da, bai, bai, bai. Osea, ez da bakarrik lehenengo lau proiektuak, baizik eta denak,                
ez? Hartzen direla geroo helburu bezala. Baina lehenengo lau proiektuak daukate           
lehentasun gehiago, ez? 
 
Z2: bai, lehenengo, esan nahi dut. Aukeratzen diren proiektu hoiek… baina gero beste             
bideetatik etortzen diren proiektu eta etortzen diren proposamenek ere, aurrekontuetan          
lekua badutela. Baa auzo batzordeetan aipatzen direnak…. N: postontzietan. Z2:          
postontzien bidez iristen direnaak etabar etabar. 
 
N: bai, bale. Ee dispositiboaren diseinuan, nolabait herritarren bat parte hartu izan du? 
 
Z2: ee diseinuan? Mmm bueno, diseinuan zehazki ez. Ee bueno, gero egon dira             
proposamenak (indarrez, bestea salbatu nahian). Jendeak egin dituenak ba behin          
funtzionamenduan, lehenengo edizioan funtzionamenduan jarri zenean, ee… adibidez, bai         
parte hartu izan dute boto zenbaketan, irekia izaten delakoo ee alderdi guztientzat eta etorri              
nahi duenarentzat. Eta egia da, bueno, jendea etorri izan dela, bai. Baino, diseinuan…             
diseinuan bertan ez. Gero proposamenak egin, eta agian kontutan hartu dira, baino            
diseinuan diseinuan ez. 
  
N: bale, etaa badaukazu gutxi gorabera ee zein izan daitekeen herritar horren profila? Esan              
nahi dut, ee baa generoa, arraza, orientazio sexuala ee adina… 
 
Z2: proposamenetan parte hartu duena? Ba ez dakit, ba… 40-50 urte tartean, gizona izan              
daiteke, eta pentsatzen dut heterosexuala, gehiengoa behintzat. 
 
N: eta zuria, ez? 
 
Z2: eta zuria, bai. 
 
4. Dispositiboaren prozesua 
N: bale, ee bueno pasatuko gara beste atal batera: dispositiboaren prozesu osoa. Ee nork              
gidatu du partaidetzazko aurrekontuen prozesua? 
 
Z2: ba gidaria ni izan naiz. 
 
N: bai, ez dago teknikaririk, beraz… (eroso sentiarazi nahian). 
 
Z2: ez, teknikaririk eta ez dagoenez… kasu hontan… bai. Gero egia da, hor ateratzen diren               
proiektuak askotan, normalki behintzat izaten direla hirigintzarekin lotuak. Orduaan bai          
hirigintzaa ataleko teknikari edo arkitektoarekin kasu honetan, etaa zerbitzuetako buruarekin          
baa hartu emanean aritzen naizela ba proiektu hoiek garatu ahal izateko, m? (babes bila).              
Teknikariak ba eraikuntzan eta… ba beraiek direlako, m? 
 
N: bale, ee bale, zein herritark aurkezten ditu proiektuak? Hau da, zein da zure ustez baa                
gutxi gorabera ba herritar horren profila. 
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Z2: bueno (indarrez), ba egia esan hemen denetarik dago eeh (konbentzimenduz, zinez            
hala uste du). Eeee egia esan, bai emakumezkoak eta bai gizonezkoak, nik uste dut              
%50ean ez dakit, baina portzentaian nahiko orekatua dagoela. Adina bai izango litzateke, ba             
lehen aipatu dizudan bezela: 40-50… pixka bat gehiago igual, 55… tarte horretan, m? Gazte              
jende gutxi (indarrez), eta jende heldua ere gutxi (indarrez), egia esan… bai. 
 
N: eta arraza? Zuriak, ez? Gehien-gehienak behintzat. 
 
Z2: bai, zuriak. Dena den, etorkinak ere egon izan dira eh (indarrez, konbentzimenduz).             
Marrokiarrak, bai. Adibidez… proiektuak planteatu izan dituztenak… bai, ajam. Bueno, hor           
bat, azkeneko edizioan behintzat, ba bai izango zen 50 urte inguruko marrokiar bat,             
gizonezkoa, bai. 
 
N: hori zen zezen plazan… 
 
Z2: e bai (indarrez), ee jarri nahi zuen hori, ee zezen plaza barruan, halakoo atrakzio gune                
bat edo jolas gune bat, bai, bai. 
 
N: bale, ee bale, gero nork erabakitzen duu proiektuak baliagarriak diren. Bueno badago…             
zenbait irizpide badaude: 25.000 eurokoo… eta gero onura publikorako izatea… orduan hori            
nork erabakitzen du? 
 
Z2: bueno hori batzordeak antolatzen du, e edo erabakitzen du. Batzorde horretan? Parte             
hartze batzordean egoten gara ni kasu honetan, eta teknikariak. Orduan edozein proiektu            
iristen denean, begiratzen da lehenik eta behin ea, bueno… ekonomikoki baliagarr… ee            
egingarria den, m? Gero beste gauzetako bat begiratzen dena den, baa… begiratzen dena             
da baa eaa proiektu hori onura orokorrerako den, eta ez den interes partikularrerako, m?              
Interes partikularrerako baldin bada, ba ez delako gauzatzen. Orduan erabakia, ba hartzen            
dugu batzordean, politika, politikaa edoo… ordezkari politiko gisa nik, eta gero teknikariak ba             
esan dizut, zerbitzuetako arduraduna eta gero hirigintzako ba arkitektoa. Gero hor denon            
artean hartzen dugu. 
 
N: etaa zer egiten da baliagarria ez den proiektu batekin? 
 
Z2: normalkii, abisatu, edoo jakinarazten zaio aurkeztu duenari, baa zergatik ee ezin duen             
pasa hurrengo fasera, edo bozketa fasera, etaa bueno, informatzen da, eta… eta bueno,             
eee onartu behar du (tinko). Azken finean oinarriak oso argiak direlako, m? (Babes bila).              
Gertatu izan dena da, batzutan 25.000 euro hoietatik pasa egiten delaa baino buenoo ikusi              
da benetan, ba interesgarria dela proiektu horii, egon daitekeela ba diru gehigarri hori             
jartzeko beste bide bat, eta egin izan da, m? Baina bueno, printzipioz ezin bada gauzatu               
proiektu hori, jakinarazten zaio zuzenean aurkezleari, m? 
 
5. Emaitzen azterketa 
N: bale, azken atala izango litzateke ee emaitzen azterketa ee bueno zure ikuspegitik.             
Egindako hiru urteetako partaidetzazko aurrekontuen zein balorazio egiten duzu? 
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Z2: ba niik positiboa egingo nuke, bai (irribarrez, irmo, indarrez, harro dago egin duen              
lanaz). Azken finean ba buenoo eee nik ustee mm tresna berria delaa, sekula Lizarran egon               
ez dena. Eta jendearen aldetiik, nik ustee… ba bueno, ee harrera polita egon dela, m?               
(Babes bila). Beste aldetik, ba esan dizudana, ez? Nik uste, pedagogia egiteko tresna bat              
dela, parte hartzea eta benetan jendearen… ba hori, ez? Eee kezka bultzatzeko modu bat,              
eta poliki-poliki espero dezagun ba gero ta jende gehiagok parte hartzea, m? Hori da              
behintzat helburua. Etaa batez ere (indarrez), nik ustee tresna polita dela baa lehenon             
aipatu dituzun perfil hoiek ere ba sar daitezkeelako hemen. Azken finean, edozeinek aurkez             
dezake, edozeinek parte har dezake… baldintza bakarra hemen erroldatua egotea da           
(erraztasunak daudela adierazi nahian). Izan daiteke etorkina… edozer gauza, m? Edozer           
gauza… edozein pertsona, esan nahi dut… ulelrtzen da (urduri, okertu da eta zuzendu nahi              
izan du berehala, irribarrez). 
 
N: bai, ee bale, zein da bozkaleen profila zure ikuspegitik? 
 
Z2: bozkatzailearena? Ajam baa bozkatzailearena… aurkezlearena ez bezela, nik uste          
askoz zabalagoa dela (irmo). Egia da gazte jendea, ez dakit, ez? Baa 30 urtetik… 25 urtetik                
beherakoa… agian gutxiago… bainooomm bestela orokorrean, nik uste emakumezko eta          
gizonezkoak nahiko orekatuak direla, etaa aurkezle ez bezela, jende jubilatuak eta helduak,            
jubilatuak eta batez ere, komilla artean, zaharrak ere bozkatzekoo aukera probesten duelaa,            
bai (konbentzimenduz). Beraz, nik, ba hori, markatuko nuke pixkat hori 30 urtetatiik 80ra             
(indarrez). 
 
N: igual hor gertatzen dena ez dagoela etorkin askorik, ez? Bozkaleen artean. 
 
Z2: juaten dira eh (irmo), etortzen dira, bai. Baino bueno, hemen egia esan, Lizarran ere ez                
da… etorkinen ehunekoa ez da oso altua, m? Beraz… bueno, horren barruan ere, baa parte               
hartzea txikia izango da, baino bueno, batzuk etortzen dira, bai. Etorri izan zaizkigu ere              
bozkatze egunean ba… bertakoak izan baino gero bertan erroldatuak ez daudenak, ez?            
(Penaz). Eta interesa daukatela bozkatzeko etabar, baino ezin izan dute bozkatu,           
horrelakoak ere egon dira. 
 
N: ee eta zergatik jartzen da 16 urtetik aurrera, eta ez 18? 
 
Z2: eztabaidaa… ez dakit, ez? Nik ustet nahiko ohikoa dela eztabaida hau, ez? (irribarrez).              
Eta zergatik jartzen da adinez nagusi izatearena 18rekin ez? Beste leku batzutan 21 ere              
hartzen da, ez? Bueno, guk uste duguu (indarrez), azkenean herrian eree… baa ba bueno,              
esan duguna, ez? Jendea mobilizatzeko etabar… ba… adin gazteetan hastea ba           
interesgarria dela. Kasu hontan, ba guk uste hemen hartzen diren erabakiak ba 16 urterekin              
ere har daitezkela. Eta bueno, ba hor jarri genuen muga, batez ere, ba esan dudanagatik,               
ez? Nik uste dudalako 16 urterekin heldutasun nahikoa badutela hemen hartu behar diren             
erabakiak hartzeko. (Isiltasuna). Askotan ba bizi diren auzoa edo bizi diren inguruko kontuak             
badirelako, ez? Ee aurten gainera gabonetan jarri zen ee zera… umeentzako kutxa txiki bat              
ba gabonetan ba beraiek zer nahiko luketen herrian eduki, ez? Hori pixka bat azaltzeko. Eta               
egia da, joe ba jende… ume askok bota zutela eta.. bai, etaa… bueno pues proiektuetako               
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bat seguruenik gauzatuko dena, baa Agua Salada igerilekuetaan ba txirristraa haundi           
hoietako batzuk jartzea, ez? (Irribarrez, pozik dago ekimenarekin). Hori zen gehien eskatu            
zen gauzetako bat, ta bueno ba ikusten duzu, azken finean, ba ez dakit, ez? Ume txikiek ere                 
ba badituztela beren nahiak, beren kezkak (indarrez) eta batzutan ez ditugula kontutan            
hartzen. Horrelako gauzak ere, horretarako interesgarriak dira. 
 
N: bai, egia da, bai. Bai, bada modu bat emateko esparrua ere herrian, ba hori, haurrei. 
 
Z2: bai, eta 25.000 euroko partida bat dago eh, horretarako (pozik). Beste pauso bat              
gehiago (barrez). 
 
N: ee balee, aurkeztu diren proiektuen zein iritzi duzu? Bueno, orokorrean, baten bat izango              
da zuretzat interesgarriagoa edoo… gutxien? 
 
Z2: ba ez dakit, ez? Orain gauzatuko den bat gustatu zitzaidan bere momentuan, eee Los               
Llanosetan adibidez hondartza moduko bat antolatzea udarako, ez? Hori nik uste polita dela,             
azken finean, leku ireki bat delako, doakoa, eta edonork aprobetxa dezakeena, ez? Eta             
udaran gainera, ba bueno, aisialdirako. Nik uste dut interesgarria dela hori. Eee bueno gero              
asko egon dira, ez? Osasunarekin lotuak, ba bueno, desfribiladoreak jartzea, ba bueno nik             
uste hori ere ba ondo dagoela, ez? Eta gutxien? Bueno ez dut esango gutxien, bainoo… ez                
dakit, batzuuk… bai ikusten duzu adibidez ba batzuk kezkatzen direla soilik (isiltasuna), eta             
normala da, ez? Agian. Baino bere auzoa edo beree guneaz, ez? Etaa… bueno, saiatu izan               
dira ere proiektu bat baino gehiago aurkezten… (desadostasun aurpegia) ba bueno, esan            
genuen, eee zonalde bakoitzerako ere proiektu bakarra (indarrez). Gure helburua delako           
diru hau zabaltzea herrian ahalik eta modurik baa… justuenean, ez? Eta ez dena fokalizatu              
leku batean. Baina ez dut esango (indarrez), hau da proiektu bat etzaidana gustatu… nik              
uste dut aurkeztu diren guztiak ondo… ondo egon direla. 
 
N: bale, mm zergatik uste duzu irabazten dutela urtero zenbait elkarte Amife edo San Migel               
auzoa bezala? 
 
Z2: nola izaera bat? 
 
N: baa adibidez AMIFE ba esan duzuna, ez? 
 
Z2: sentsibilitate bat? Estilo bat, esango genuke? Perfil bat edo? 
 
N: bai, osea, baa jorratzen dituztela igual gai batzuk zehatzak, eta normalean izaten direla              
arrakasta daukateen proiektuak. 
 
Z2: ajam, bai, bueno (indarrez). Kasu hontan adibidez, ba esan duguna, ez? AMIFErenak…             
argi dauka, ez? San Migelen kasuan ere bai (indarrez). Hirigintzarekin erabat lotuta,            
azpiegiturekin erabat lotuta dagoo, eta auzoaren biziberritzearekin, ez? Auzoaa mm          
populazio aldetik altu xamarra baldin bada, logikoa da ere, horrelako azpiegitura bat            
planteatuta, baa… arrakasta izatea, m? Baino bai, batez ere, proiektu hauetan hirigintza,            
aisialdia ere asko ikutzen da… eta AMIFEren kasuan, hirigintzarekin ere erabat lotua dago,             
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m? Asoziatibaa hori, ez? Ba ezinduen ibilbideak eta ba garbitzeraa edo… hori ez?             
Ezindueen bizibaldintzak hobetzeko, ez? Planteatuak daude. Baino hirigintza lotuaa…         
hirigintzarekin lotua dago. (Isiltasuna) Perfil hori, batez ere, hirigintza. 
 
N: ee… proiekturen bat faltan bota izan duzu? Adibidez igual, zu, ba zuree kokapenean              
egongo ez bazina, agian proposatuko zenukeena? 
 
Z2: bueno, ez dakit, nik faltan bota izan dudana batez ere ee gazteek proposatutako              
proiekturen bat. Egia daa, urteren batean proposatu zituztelaa… edo proposatu zutela           
halako kontzertu ziklo bat edoo… ee egitea baa dinamikarik edo etzegoen garaiean,            
adibidez, negu bateaan edo horrelako zerbait. Baino egia da oso bozka gutxi atera zituela,              
eta bozka gutxi atera zituen ba gazte jendeak etzuelako parte hartu bozketan, m? Bueno,              
holako kontu bat benetan interesgarria bada herriarentzat, edo gazteen kezkak edo edozer            
gauza… nik uste dut tresnaa oso baliagarria dela (konbentzimenduz). Ba jendea mobilizatu            
eta lorpenak eskura daitezke. Beraz, hori bai bota dut faltan, agian, m? 
 
N: bale, eta gazteez gain ee uste duzu beste profilen bat falta dela, ez dakit… aurkezle                
moduan edo bozkale moduan? 
 
Z2: bai, bueno, ez dakit, ee.. baa jende helduak, ez? Agian bai hartzen du parte bozketan,                
heldua esan nahi dut jubilatua eeh. Baino proposatzerako orduan ez dute proposatzen            
askorik. Hori bai eeh (indarrez), batzordetan eta horrelakoo auzo batzordetan eta, egia da,             
jende gehiena, jende heldua dela etortzen dena, eta aportatzen du eeh (tinko) eta eskatzen              
du etabar. Baino holako gauzaa formal bat edoo egiteko, nik uste dut agian badutela hor, ez                
dakit, ez? Zailtasunen bat, m? Eta hor agian ba bueno, ez dakit… bai bota… ez dakit, atzera                 
botatzen dute aukera hori, ez? Ez dute sartu nahi, mm? Hor. Nahiz eta erraztasunak jartzen               
diren, eh (tinko, indarrez, irmo). Azken finean, ee teknologia berrien bidez, helarazi ditzakete             
proiektuak, baino paperean idatzita, ee udaletxean bertan eskeini ere bai, m? Orduan, ez da              
biderik eta ez daukatelako (indarrez). Bainoo… ez dakit (baxu, ez daki zergatik ez duten              
proiekturik aurkezten). 
 
N: balee, etaa azken galdera. Ba zure ustez, zer egin daitekee… hori, parte hartzen duten…               
parte hartzen ez duten profil hoiek parte hartzeko. 
 
Z2: (isiltasuna, ez daki zer erantzun) ba ez dakit, egia esatea nahi baduzu… (isiltasuna). Ba               
ez dakit (pentsakor), beraiekin hitz egitea izan daiteke, ez? Auzo batzordeak erabiltzea,            
jende mota, edo perfil hori duen jendea bertan egoten denez, ba beraiekin hitz egin etaa…               
helarazi ba benetan tresna… erakargarria eta erabilgarria daukatela, ez? Eee… bueno, nik            
ustee…hitz egitea izan daitekela (baxu). Edo esparru hoietan jakinaraztea baa… ba ze            
tresna daukaten. Nahiz eta oinarriak, prozedura eta guzti etxe guztietara banatzen den            
(indarrez). Beraz… iritsi, gutun bidez, iristen zaie, m? (bere ustez parte hartzen ez duenak,              
ez duelako parte hartu nahi da). Baino bueno… (baxu) egia da… azkenean, harremaan…             
aurrez aurreko harremanetan errexagoo… jasotzen direla, ez? Holako informazioak, m?          
Beraz, izan daiteke esparru hori aprobetxatzea (berak, konponbidea soilik komunikazioan          
ikusten du). 
 

14 



N: ajam, mm… bale, ba zerbait gehitu nahi baduzu… 
 
Z2: ez, nik ustee nahiko ongi, galdetu didazula, ez dakit ondo erantzun dizudan bainoo…              
(irribarrez), m?  Espero dut baliagarria izatea esan dizudana. 
 
N: bai, bai, ba eskerrik askoo (irribarrez). 
 
Z2: ez horregatik (ez horregatik). 
 
2018ko LIZARRAKO PARTAIDETZAZKO AURREKONTUEN BOZA EMAN ZUTENEN       
ERROLDA 
Bozkale kopura Generoa Adina 

1 Gizona 1 

2 Gizona 3 

3 Emakumea 2 

4 Gizona 2 

5 Emakumea 4 

6 Emakumea 1 

7 Emakumea 4 

8 Emakumea 1 

9 Emakumea 1 

10 Emakumea 1 

11 Emakumea 1 

12 Emakumea 1 

13 Emakumea 2 

14 Emakumea 1 

15 Gizona 2 

16 Emakumea 4 

17 Gizona 1 

18 Emakumea 3 

19 Gizona 3 

20 Emakumea 2 

21 Emakumea 2 

22 Emakumea 3 

23 Gizona 3 

24 Emakumea 2 

25 Gizona 3 

26 Emakumea 2 

27 Emakumea 1 
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28 Emakumea 4 

29 Gizona 1 

30 Gizona 3 

31 Gizona 3 

32 Emakumea 3 

33 Gizona 1 

34 Gizona 3 

35 Emakumea 1 

36 Emakumea 1 

37 Emakumea 1 

38 Gizona 1 

39 Gizona 1 

40 Emakumea 1 

41 Gizona 1 

42 Gizona 1 

43 Emakumea 1 

44 Emakumea 3 

45 Gizona 4 

46 Emakumea 1 

47 Emakumea 1 

48 Emakumea 3 

49 Emakumea 1 

50 Gizona 3 

51 Gizona 1 

52 Emakumea 3 

53 Gizona 3 

54 Gizona 2 

55 Gizona 1 

56 Gizona 2 

57 Emakumea 4 

58 Emakumea 4 

59 Emakumea 4 

60 Gizona 2 

61 Gizona 1 

62 Emakumea 1 

63 Emakumea 2 

64 Emakumea 1 
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65 Gizona 2 

66 Emakumea 1 

67 Gizona 3 

68 Gizona 3 

69 GIzona 3 

70 Emakumea 3 

71 Gizona 1 

72 Gizona 4 

73 Gizona 3 

74 Emakumea 3 

75 Emakumea 2 

76 Emakumea 3 

77 Gizona 4 

78 Emakumea 1 

79 Gizona 2 

80 Emakumea 1 

81 Emakumea 3 

82 Gizona 1 

83 Emakumea 2 

84 Gizona 2 

85 Emakumea 2 

86 Emakumea 3 

87 Emakumea 3 

88 Emakumea 3 

89 Emakumea 3 

90 Emakumea 4 

91 Gizona 1 

92 Emakumea 1 

93 Gizona 1 

94 Gizona 1 

95 Gizona 1 

96 Gizona 3 

97 Emakumea 3 

98 Gizona 1 

99 Emakumea 1 

100 Gizona 1 

101 Gizona 1 
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102 Gizona 3 

103 Emakumea 3 

104 Gizona 3 

105 Emakumea 3 

106 Emakumea 3 

107 Gizona 1 

108 Emakumea 2 

109 Gizona 4 

110 Gizona 2 

111 Gizona 2 

112 Emakumea 3 

113 Gizona 1 

114 Emakumea 1 

115 Emakumea 3 

116 Gizona 3 

117 Emakumea 2 

118 Emakumea 1 

119 Emakumea 1 

120 Gizona 2 

121 Emakumea 3 

122 Gizona 3 

123 Gizona 3 

124 Emakumea 2 

125 Emakumea 1 

126 Gizona 3 

127 Emakumea 1 

128 Emakumea 4 

129 Gizona 2 

130 Emakumea 4 

131 Emakumea 3 

132 Emakumea 4 

133 Emakumea 1 

134 Emakumea 3 

135 Emakumea 2 

136 Emakumea 3 

137 Gizona 3 

138 Emakumea 1 
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139 Gizona 1 

140 Gizona 3 

141 Gizona 1 

142 Emakumea 2 

143 Emakumea 3 

144 Emakumea 1 

145 Gizona 2 

146 Gizona 1 

147 Emakumea 1 

148 Emakumea 1 

149 Emakumea 2 

150 Emakumea 1 

151 Gizona 2 

152 Emakumea 4 

153 Gizona 2 

154 Emakumea 2 

155 Gizona 3 

156 Emakumea 2 

157 Emakumea 4 

158 Emakumea 3 

159 Emakumea 2 

160 Emakumea 2 

161 Gizona 1 

162 Gizona 1 

163 Gizona 1 

164 Gizona 2 

165 Emakumea 1 

166 Emakumea 1 

167 Emakumea 3 

168 Emakumea 3 

169 Emakumea 3 

170 Emakumea 2 

171 Emakumea 1 

172 Gizona 1 

173 Emakumea 2 

174 Emakumea 4 

175 Gizona 3 
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176 Gizona 1 

177 Gizona 3 

178 Emakumea 1 

179 Gizona 3 

180 Gizona 1 

181 Emakumea 2 

182 Gizona 4 

183 Gizona 4 

184 Emakumea 1 

185 Gizona 1 

186 Emakumea 2 

187 Gizona 3 

188 Emakumea 2 

189 Emakumea 2 

190 Gizona 2 

191 Emakumea 3 

192 Gizona 2 

193 Emakumea 4 

194 Gizona 3 

195 Gizona 3 

196 Emakumea 1 

197 Emakumea 1 

198 Emakumea 2 

199 Gizona 3 

200 Emakumea 1 

201 Emakumea 2 

202 Emakumea 1 

203 Gizona 3 

204 Emakumea 2 

205 Gizona 2 

206 Emakumea 3 

207 Emakumea 2 

208 Gizona 1 

209 Gizona 4 

210 Gizona 1 

211 Gizona 2 

212 Gizona 1 
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213 Emakumea 1 

214 Emakumea 1 

215 Emakumea 3 

216 Emakumea 3 

217 Gizona 1 

218 Gizona 3 

219 Emakumea 3 

220 Emakumea 3 

221 Emakumea 1 

222 Emakumea 2 

223 Gizona 1 

224 Emakumea 3 

225 Emakumea 3 

226 Emakumea 1 

227 Gizona 1 

228 Gizona 2 

229 Gizona 1 

230 Gizona 2 

231 Emakumea 1 

232 Gizona 3 

233 Gizona 1 

234 Emakumea 4 

235 Gizona 2 

236 Gizona 3 

237 Emakumea 3 

238 Gizona 2 

239 Emakumea 3 

240 Emakumea 2 

241 Gizona 3 

242 Emakumea 2 

243 Gizona 2 

244 Gizona 1 

245 Emakumea 3 

246 Emakumea 2 

247 Gizona 2 

248 Emakumea 1 

249 Gizona 1 
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250 Emakumea 1 

 
251 Emakumea 2 

252 Gizona 1 

253 Emakumea 2 

254 Gizona 1 

255 Emakumea 2 

256 Gizona 2 

257 Gizona 2 

258 Emakumea 1 

259 Gizona 1 

260 Gizona 4 

261 Emakumea 4 

262 Gizona 4 

263 Emakumea 1 

264 Emakumea 3 

265 Gizona 1 

266 Gizona 2 

267 Emakumea 3 

268 Gizona 1 

269 Emakumea 1 

270 Emakumea 2 

271 Emakumea 1 

272 Emakumea 1 

273 Emakumea 2 

274 Gizona 1 

275 Emakumea 4 

276 Gizona 1 

277 Emakumea 2 

278 Emakumea 3 

279 Emakumea 1 

280 Emakumea 2 

281 Gizona 2 

282 Emakumea 1 

283 Emakumea 3 

284 Emakumea 3 

285 Emakumea 2 
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286 Emakumea 3 

287 Emakumea 1 

288 Gizona 1 

289 Gizona 1 

290 Emakumea 3 

291 Gizona 3 

292 Gizona 2 

293 Gizona 2 

294 Emakumea 2 

295 Emakumea 2 

296 Emakumea 3 

297 Emakumea 1 

298 Gizona 3 

299 Emakumea 1 

300 Emakumea 1 

301 Emakumea 3 

302 Emakumea 4 

303 Emakumea 1 

304 Emakumea 1 

305 Emakumea 1 

306 Emakumea 1 

307 Gizona 3 

308 Emakumea 1 

309 Emakumea 1 

310 Emakumea 1 

311 Emakumea 1 

312 Emakumea 2 

313 Gizona 1 

314 Emakumea 1 

315 Emakumea 3 

316 Gizona 4 

317 Gizona 2 

318 Gizona 2 

319 Gizona 2 

320 Gizona 1 

321 Gizona 1 

322 Emakumea 3 
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323 Gizona 2 

324 Emakumea 1 

325 Emakumea 4 

326 Emakumea 1 

327 Gizona 2 

328 Emakumea 1 

329 Emakumea 1 

330 Gizona 1 

331 Gizona 2 

332 Emakumea 3 

333 Emakumea 3 

334 Gizona 1 

335 Emakumea 3 

336 Emakumea 3 

337 Emakumea 2 

338 Emakumea 2 

339 Gizona 1 

340 Emakumea 3 

341 Emakumea 4 

342 Emakumea 1 

343 Gizona 1 

344 Emakumea 1 

345 Emakumea 2 

346 Gizona 1 

347 Gizona 2 

348 Gizona 2 

349 Emakumea 3 

350 Emakumea 1 

351 Emakumea 1 

352 Emakumea 3 

353 Emakumea 3 

354 Emakumea 1 

355 Gizona 3 

356 Gizona 1 

357 Gizona 1 

358 Emakumea 2 

359 Emakumea 3 
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360 Emakumea 3 

361 Gizona 1 

362 Emakumea 2 

363 Emakumea 1 

364 Gizona 3 

365 Gizona 1 

366 Emakumea 1 

367 Emakumea 2 

368 Gizona 3 

369 Emakumea 1 

370 Emakumea 3 

371 Emakumea 1 

372 Emakumea 1 

373 Emakumea 3 

374 Gizona 3 

375 Emakumea 3 

376 Gizona 1 

377 Emakumea 1 

378 Gizona 1 

379 Gizona 3 

380 Emakumea 1 

381 Gizona 2 

382 Gizona 4 

383 Gizona 2 

384 Gizona 3 

385 Emakumea 3 

386 Emakumea 2 

387 Gizona 1 

388 Gizona 3 

389 Emakumea 2 

390 Emakumea 2 

391 Emakumea 1 

392 Emakumea 3 

393 Gizona 2 

394 Gizona 1 

395 Gizona 3 

396 Gizona 1 
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397 Emakumea 2 

398 Emakumea 4 

399 Emakumea 1 

400 Emakumea 1 

401 Emakumea 2 

402 Emakumea 2 

403 Emakumea 1 

404 Gizona 2 

405 Gizona 3 

406 Gizona 1 

407 Gizona 2 

408 Emakumea 1 

409 Gizona 1 

410 Gizona 3 

411 Gizona 1 

412 Emakumea 2 

413 Gizona 1 

414 Gizona 1 

415 Gizona 2 

416 Gizona 2 

417 Emakumea 1 

418 Gizona 1 

419 Gizona 3 

420 Emakumea 3 

421 Gizona 2 

422 Emakumea 2 

423 Emakumea 2 

424 Gizona 1 

425 Emakumea 2 

426 Emakumea 1 

427 Gizona 1 

428 Gizona 3 

429 Gizona 2 

430 Gizona 2 

431 Gizona 3 

432 Emakumea 4 

433 Emakumea 4 
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434 Gizona 2 

435 Gizona 2 

436 Emakumea 3 

437 Emakumea 1 

438 Emakumea 2 

439 Emakumea 2 

440 Gizona 3 

441 Gizona 2 

442 Gizona 3 

443 Gizona 3 

444 Emakumea 3 

445 Gizona 3 

446 Emakumea 2 

447 Emakumea 2 

448 Gizona 1 

449 Emakumea 4 

450 Gizona 1 

451 Emakumea 2 

452 Emakumea 1 

453 Gizona 3 

454 Emakumea 1 

455 Gizona 1 

456 Gizona 2 

457 Gizona 1 

458 Gizona 3 

459 Gizona 2 

460 Emakumea 3 

461 Gizona 2 

462 Gizona 2 

463 Gizona 2 

464 Emakumea 3 

465 Emakumea 1 

466 Emakumea 3 

467 Gizona 1 

468 Gizona 4 

469 Emakumea 3 

470 Emakumea 2 
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471 Gizona 1 

472 Gizona 1 

473 Emakumea 1 

474 Emakumea 4 

475 Emakumea 2 

476 Emakumea 4 

477 Emakumea 2 

478 Gizona 3 

479 Emakumea 2 

480 Emakumea 1 

481 Gizona 2 

482 Emakumea 1 

483 Gizona 3 

484 Emakumea 3 

485 Emakumea 1 

486 Emakumea 3 

487 Emakumea 2 

488 Gizona 1 

489 Emakumea 3 

490 Emakumea 1 

491 Emakumea 2 

492 Gizona 1 

493 Gizona 3 

494 Gizona 3 

495 Emakumea 2 

496 Emakumea 3 

497 Gizona 2 

498 Gizona 4 

499 Emakumea 3 

500 Emakumea 2 

 
501 Emakumea 2 

502 Emakumea 3 

503 Emakumea 3 

504 Emakumea 2 

505 Emakumea 1 

506 Emakumea 1 
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507 Gizona 1 

508 Emakumea 2 

509 Gizona 2 

510 Emakumea 1 

511 Emakumea 3 

512 Emakumea 3 

513 Gizona 2 

514 Emakumea 1 

515 Emakumea 4 

516 Emakumea 2 

517 Gizona 2 

518 Emakumea 1 

519 Emakumea 1 

520 Gizona 1 

521 Emakumea 1 

522 Emakumea 1 

523 Emakumea 1 

524 Gizona 3 

525 Emakumea 3 

526 Emakumea 1 

527 Emakumea 3 

528 Gizona 1 

529 Gizona 3 

530 Gizona 3 

531 Emakumea 4 

532 Gizona 1 

533 Emakumea 2 

534 Emakumea 1 

535 Gizona 1 

536 Emakumea 1 

537 Emakumea 1 

538 Emakumea 1 

539 Gizona 3 

540 Gizona 2 

541 Emakumea 2 

542 Gizona 3 

543 Emakumea 3 
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544 Emakumea 2 

545 Gizona 1 

546 Emakumea 2 

547 Emakumea 2 

548 Emakumea 3 

549 Emakumea 1 

550 Emakumea 3 

551 Emakumea 1 

552 Gizona 1 

553 Gizona 4 

554 Gizona 1 

555 Emakumea 1 

556 Emakumea 2 

557 Emakumea 3 

558 Gizona 3 

559 Emakumea 4 

560 Gizona 4 

561 Emakumea 4 

562 Emakumea 1 

653 Gizona 2 

564 Emakumea 3 

565 Emakumea 4 

566 Gizona 4 

567 Gizona 3 

568 Emakumea 3 

569 Emakumea 1 

570 Emakumea 3 

571 Emakumea 2 

572 Emakumea 2 

573 Gizona 1 

574 Emakumea 3 

575 Gizona 2 

576 Gizona 1 

577 Gizona 3 

578 Gizona 2 

579 Emakumea 3 

580 Emakumea 1 
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581 Emakumea 1 

582 Emakumea 1 

583 Emakumea 4 

584 Emakumea 2 

585 Gizona 3 

586 Emakumea 1 

587 Gizona 3 

588 Emakumea 2 

589 Emakumea 1 

590 Gizona 2 

591 Gizona 1 

592 Gizona 1 

593 Emakumea 2 

594 Gizona 1 

595 Gizona 1 

596 Emakumea 3 

597 Gizona 3 

598 Gizona 2 

599 Emakumea 1 

600 Emakumea 1 

601 Gizona 1 

602 Gizona 2 

603 Gizona 2 

604 Gizona 1 

505 Emakumea 1 

606 Emakumea 1 

607 Emakumea 1 

608 Emakumea 1 

609 Emakumea 3 

610 Emakumea 3 

611 Emakumea 3 

612 Emakumea 1 

613 Emakumea 1 

614 Gizona 1 

615 Emakumea 3 

616 Gizona 1 

617 Gizona 3 
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618 Emakumea 3 

619 Emakumea 1 

620 Emakumea 1 

621 Emakumea 2 

622 Gizona 1 

623 Gizona 2 

624 Emakumea 2 

625 Emakumea 1 

626 Emakumea 1 

627 Emakumea 3 

628 Emakumea 1 

629 Emakumea 3 

630 Gizona 2 

631 Emakumea 4 

632 Gizona 2 

633 Emakumea 2 

634 Emakumea 2 

535 Gizona 1 

536 Emakumea 1 

537 Emakumea 3 

638 Emakumea 3 

639 Gizona 1 

640 Gizona 2 

641 Emakumea 1 

642 Emakumea 1 

643 Gizona 1 

644 Gizona 3 

645 Gizona 3 

646 Emakumea 3 

647 Gizona 1 

648 Gizona 1 

649 Emakumea 3 

650 Gizona 2 

651 Emakumea 3 

652 Emakumea 3 

653 Emakumea 3 

654 Gizona 2 
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655 Emakumea 3 

656 Emakumea 1 

657 Gizona 3 

658 Emakumea 3 

659 Emakumea 2 

660 Emakumea 2 

661 Emakumea 2 

662 Gizona 1 

663 Emakumea 2 

664 Emakumea 1 

665 Gizona 3 

666 Emakumea 1 

667 Emakumea 1 

668 Gizona 3 

669 Emakumea 2 

670 Gizona 3 

671 Gizona 1 

672 Gizona 2 

673 Emakumea 2 

674 Emakumea 1 

675 Gizona 4 

676 Emakumea 2 

677 Emakumea 2 

678 Emakumea 2 

679 Gizona 3 

680 Emakumea 1 

681 Emakumea 4 

682 Emakumea 3 

683 Emakumea 1 

684 Emakumea 1 

685 Gizona 1 

686 Emakumea 3 

687 Gizona 1 

688 Emakumea 3 

689 Gizona 1 

690 Emakumea 2 

691 Gizona 3 
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692 Emakumea 1 

693 Emakumea 3 

694 Gizona 2 

695 Emakumea 3 

696 Emakumea 1 

697 Gizona 1 

698 Emakumea 1 

699 Emakumea 2 

700 Emakumea 1 

701 Gizona 3 

702 Emakumea 2 

703 Gizona 2 

704 Gizona 3 

705 Gizona 4 

706 Emakumea 3 

707 Emakumea 1 

708 Emakumea 3 

709 Emakumea 3 

710 Emakumea 3 

711 Emakumea 3 

712 Emakumea 1 

713 Gizona 1 

714 Gizona 3 

715 Emakumea 2 

716 Gizona 2 

717 Emakumea 2 

718 Gizona 3 
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