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Non kokatzen gara gaur  
¿Dónde nos encontramos hoy?

Maiatza

2 
MAPATZEA 
MAPEADO

Uztaila

3 
GIDAREN 
DISEINUA 

DISEÑO DE LA GUÍA

Apirila

1 
PLANGINTZA 

PLANIFICACIÓN

Urria

4 
PROIEKTU 

PILOTOAREN 
DISEINUA 

DISEÑO DEL 
PROYECTO 

PILOTO

Proiektu pilotoaren 
inplementazioa…. 
Implementación del 
proyecto piloto…

2023
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Sarrera eta egindako 
lanaren aurkezpena 

Introducción y 
presentación del trabajo 

realizado

Itxiera, hurrengo 
pausoak eta 
balorazioa 

Cierre, próximos 
pasos y valoración

Atsedenaldia 
Descanso

Mapatzearen 
azterketa eta 

aplikagarritasunaren 
inguruko hausnarketa 
Análisis del mapeado 
y reflexión sobre la 

aplicabilidad
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1 3 52
“Tresna”-ren 

oinarriak finkatzen 
eta egituraren 

inguruko 
hausnarketa 

Definiendo las 
bases de la “hta” y 
relflexión sobre la 

estructura
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Hasiera Inicio
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Zer bazkaldu dut gaur? 
¿Qué he comido hoy?



Zer egin dugu? ¿Qué hemos hecho?
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Testuingurua Contexto

SAIOAN IDENTIFIKATUTAKO ERRONKA, ESPERIENTZIA
INSPIRAGARRI ETA ERAGILEETAN OINARRITUTA

MAPATZEA

EGITURA / HASIERA

ADMINISTRAZIOAREN IKUSPEGIAHERRITARREN IKUSPEGIA

Kontzeptu guztien inguruko bilaketa irekia egingo da hasiera batean, gaian sakondu, kontzeptu berriak identifikatu eta esperientzia inspiragarriak bilatuz.

ARRAKALA DIGITALAK ERABILTZAILE PERFIL
DESBERDINAK NOLA ERAGITEN DITUEN.

KAPAZITAZIO FALTARI DAGOKIONEZ HERRITARREN
BEHARREN INGURUKO BILAKETA.

HERRITARREN ARAZO ETA BEHARRAK IDENTIFIKATZEA.

HERRITARRAK ADMINISTRAZIOAREN PLATAFORMEN DISEINUAN
INTEGRATZEN DIREN ESPERIENTZIAK.

HERRITARRAK ZERBITZUEN EBALUAZIO ETA EGOKITZAPENEAN
INTEGRATZEN DITUZTEN ESPERIENTZIAK.

MULTIKANALITATEA OINARRI DUTEN PROIEKTUEN DISEINUA.

BIDELAGUNTZA EGITEN DUTEN ZERBITZUAK.

SEGURTASUNA BERMATZEKO PROIEKTUAK.

KONTZEPTU/ESPERIENTZIA/ERAGILE INSPIRAGARRIAK

LAAB ARAGÓN.
Kz GUNEAK.
SECOT ADINEKOENTZAKO IKASTAROAK.
SAREGUNE - KAPAZITAZIO DIGITALA.
POLICY LAB - UK.
NOVAGOB FOROA.
IRUNGO UDALA - SAC.
GASTEIZKO UDALA.
GFA OGASUNA.
GFA KULTURA - SARE SOZIALEN LANKETA.
ARANTZAZULAB.
BARCELONA - GAZTEEKIN HARREMANETARAKO 
MULTIKANALITATEA.
MEDIALAB PRADO.

ZARAGOZAKO UDALA - LAB/LAAB.
AUKERAK SUSPERTZEN.
PAUL OLIVAN.
JIMÉNEZ ASENSIO.
ENCARNA HERNÁNDEZ.
SUBIRANOTASUN DIGITALA - OÑATI 
PLATAFORMA.
ODS 17.
ENRIQUE SACARELL.
ADMINISTRAZIOAN LAN EGITEN DUTEN 
BARNE ADITUAK.
ETIKA PUBLIKOA (ADRA CORTINA, BEGOÑA 
ROMÁN).
BORJA - CIBERSECURITY CENTER.

XEBE OLAIZOLA - KUTXABANK
EVA SALABERRIA (DONOSTIA LAGUNKOIA).
ARARTEKO.
ONCE - GORMUTUEN ELKARTEAK.
ADINEKOEN GIZARTE KONTSEILUA.
GIZARTE POLITIKETAKO 3 KONTSEILUAK.
JATORRI DESBERDINETAKO PERTSONEN 
ELKARTEAK.



Arrakala digitalaren testuingurua
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Testuingurua Contexto

“Etorkizun hurbilean, teknologiak lagundu behar digu 
arrakala digitalek eragindako kolektibo ahulenekiko 

distantziak hurbiltzen.”

“Funtsezko sektoreen – Erakunde publikoak, eremu 
pribatua eta gizarte-sektorea – lankidetzak aukera ematen 

du testuinguru sozioekonomikoaren ezagutza sakonetik 
abiatzen diren ekimen garrantzitsuak elkarrekin 

diseinatzeko eta aplikatzeko.”

“Arduradun politikoek beren ekintza-eremua zabaldu 
beharko lukete, eta beren lehentasunetan alfabetatze digitala 

sustatu. (...) Sarbide-azpiegiturak eta tresna digitalen 
erabilgarritasuna hobetzea, sentsibilizazio, prestakuntza eta 

inklusio digitalarekin batera joan behar dira.”

Herritarren ahalduntzea 
alfabetatze digitalaren bidez

“Alfabetatze digitala areagotzera bideratutako ekimenak 
funtsezkoak dira herritarrengan konfiantza digitala 

sortzeko eta hazkunde ekitatiboa eragozten duten beste 
arrakala batzuk salbatzeko, hala nola eskuragarritasuna.”

(“Las Brechas Digitales Que Deben Preocuparnos Y Ocuparnos” 
- Cristina Colom, Directora Digital Future Society)

Informazioaren Gizartea garapen ekonomiko eta 
sozialerako modu bat da, non informazioa eskuratzea, 
biltegiratzea, prozesatzea, ebaluatzea, transmititzea, 

banatzea eta barreiatzea, ezagutzak sortzeko eta pertsonen 
eta erakundeen premiak asetzeko, modu intentsiboan 
erabiltzen den, bizitza ekonomiko, sozial, kultural eta 

politikoan elementu erabakigarria den heinean.

(Europear Batasuna, 1997)

Informazioaren gizartearen “parte” direnek “gizarte berri” 
baten eraikuntzan parte hartu ahal izango dute.

(”La brecha digital” - Kemly Camacho)

“Ikerketa bat behar da, eremu eta kolektibo jakin 
batzuetako azpiegitura teknologikoen egoerari buruzko 

ahalik eta argazki errealena emango diguna.”

“Interneterako konexioa ezagutzaren gizarteko eskubidetzat 
hartzea, eta ez luxutzat, bestela gizarte-diskriminazio eta 

-desberdintasunen elementu bihur baitaiteke.”

“«Interneterako konexio-bekak» ezartzea egoera ahulean 
dauden ikasleentzat, eta irakasleentzat eta irakasleentzat 

ikaskuntza-objektu digitalak sortzea.”

“Interneteko konexioa ezagutzaren gizarteko 
eskubide gisa ulertu behar da, eta ez luxutzat”

(Julio Cabero Almenara)

“Biztanleria globalaren % 50 online dago, eta 
horrek esan nahi du beste % 50 oraindik ez 

dagoela online.”

(Nnenna Nwakanna)

“Erabiltzen ditugun teknologia gehienak oraindik ere adin ertaineko 
gizon zuriak ari dira garatzen Silicon Valleyn eta Europako 

iparraldean, eta horrek arrakala soziala handitzen jarraituko du. 
Azken finean, adin ertaineko gizon zuri horiek landa-eremuko 

emakume afrikarrentzako teknologia garatzen ari dira (...), baina ez 
dute ulertzen emakume horien eguneroko dinamika.”

“Betiko pertsona berberentzako produktuak merkaturatzen ari gara, 
eta espektroaren beste muturrean daudenak ahazten ari gara.”

“Ahalduntzeari buruzko informazioa”: ez dugu nahi 
pertsonak kontsumitzaile soilak izatea, konektibitatea 

ahalduntzeko, galderak egiteko eta erantzunak lortzeko 
erabiltzea nahi dugu.

“Ez dugu konektatzeagatik konektatu nahi; partaidetza esanguratsua 
nahi dugu, erantzukizuna nahi dugu, gure eskubideak babestuak eta 

sustatuak izan daitezen nahi dugu, ez dugu Interneten hedatzerik 
nahi.”

“Gobernuek ulertu behar dute Interneterako konexioa herritar 
guztien eskubidea dela. Politika hori ezartzeko egiten duzun lana oso 

garrantzitsua da.”

“Pertsonak hezi behar ditugu: konponbideak sortzen 
ari direnak, emakumeak eta guztiak Interneten 

arriskuak eta aukerak ezagut ditzaten.”

“Merkataritza elektronikorako, zibersegurtasunerako 
eta datu pertsonalen babeserako esparru segurua 

emango diguten legeak behar ditugu.”

“Segurua den Internet behar dugu, Interneten seguru sentitu behar 
dugu.”

1. Interneterako sarbiderik ezak eragotzi egiten die 
herritarrei lineako enpleguak eskatzea, urrutitik lan egitea 

eta urrutiko prestakuntza eta prestakuntza profesionala 
jasotzea. Horrek goranzko mugikortasuna eragozten du.

2. Osasunaren arretak telemedikuntzarantz eta erregistro 
medikoetarako online sarbiderantz gero eta gehiago egiten 

duen heinean, Interneteko sarbiderik gabeko pertsonen 
osasuna arriskuan egongo da. Kointzidentzia al da lotura 

gutxien duten hiriek haurren heriotza-tasa handiak izatea, 
etxebizitza eskuragarririk ez izatea eta soldata 

bizigarrietarako aukera gutxi izatea?

Zergatik lan egin arrakala 
digitala ixteko:

3. Pandemiarekin ikasleak eskolatik etxera bidali 
zituztenean distantziara ikasteko, hiri pobreetakoak sarritan 

deskonektatuta geratu ziren edo ezin izan ziren 
fidagarritasunez urrutiko geletara sartu.

(Digital C, ONG)

Enplegagarritasunaz gain, oinarrizko gaitasun digitalak ere 
funtsezkoak dira herritarrek administrazio elektronikoko 
zerbitzuak aprobetxatzeko eta demokrazia modernoetan 

bete-betean parte hartzeko.

(Comisión Europea)

OGP III 
KONPROMISOA: 

ARRAKALA 
DIGITALA
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GENERO 
ARRAKALA
DIGITALA

informazio falta estereotipoak eta 
genero-rolak

INDARKERIA

Emakumeak dira 
babes-sistemen eskatzaile 

nagusiak

"Emakume asko ez dira Internetera 
konektatzen ez daukatelako dirurik. Baina 
daukatenean, ez dute erabiltzen pertsonek 

erasotuko duten beldurrarekin, 
indarkeriagatik"- Nnenna Nwakanna

mendebaldeko herrietako zerbitzu 
publikoetan erabakiak hartzeko 

erabiltzen diren sistema automatizatuek 
emakumeak diskriminatzen dituzte.

Nahiz eta emakume askok 
teknologia-sektorean lan egiten 

duten, beraien karreretan arrakasta 
izateko probabilitatea txikiagoa da.

 Emakumeen %45ek industria 
teknologikoa utziko duela 
kalkulatzen da, zortzi urte 

sektorean lan egin ondoren.

EB eta Erresuma Batuan Adimen Artifizialean lan 
egiten dutenen %16 bakarrik dira emakumeak.

Inork ezin du emakumeez hitz egin 
emakumeek baino hobeto. Emakumeak 
behar ditugu batzordeetan, emakumeak 

behar ditugu inbertsioetan eta 
epaimahaietan. Emakume batek hitz 

egiten duenean, gainerako emakumeek 
ulertzen dute.

Teknologia erabiltzen duten 
emakume gehiago behar ditugu.

ADINAK 
SORTUTAKO 
ARRAKALA 
DIGITALA

 IKTetan jatorrizokoak ez diren 
adinekoak baztertzen dira.

Estatistika Institutu Nazionala: gazteek erabiltzen 
dute Internet gehien Espainian

16 eta 24 urte bitarteko gazteen %90ek Internet 
erabili zuen azken hiru hilabeteetan; ehuneko 
hori murriztu egiten da adinean aurrera egin 

ahala, 65 eta 74 urte bitarteko pertsonen 
kopurua %63koa baita, eta 75 urtetik gorakoen 

ehunekoa %23koa.

Biztanleriaren %25 65 urtetik gorakoa da, 
baina  beraien presentzia sare sozialetan

%1 baino ez da.

Eurostaten lortutako datuen arabera, Internet 
erabiltzen duten 65 eta 74 urte bitarteko 

pertsonen ia erdiek trebetasun digital baxuak 
dituzte.

EZGAITASUNAREN
ARRRAKALA 

DIGITALA
Ezgaitasunaren Estatuko Behatokia: 

ezgaitasunen bat duten pertsonen 
%71k ez du Internet erabiltzen

65 urtetik gorako ezgaitasuna 
duten pertsonetan, Internet 

erabiltzen ez dutenen 
portzentajea 87,9 da.

Gailuak ez daude diseinatuta 
ezgaitasuna duten pertsonek 

erabiltzeko

%15,3 saiatu dira gailuak erabiltzen, 
baina beraien ezintasun motarako 

iristezina iruditu zaie.

% 9,3ri beldurra ematen dio 
gailuak erabiltzeak, iruzur egin 

diezaioketela uste dutelako.

HEZKUNTZAREN
ARRAKALA
DIGITALA

ARRAKALA
DIGITALA

LURRALDEAGATIK

ARRAKALA 
DIGITALA  

DESBERDINTASUN 
EKONOMIKOAGATIK

ARRAKALA RURALA

digitalizatu gabeko zentroak edo 
tresna eta alfabetatzeko aukera 

digitalik ez duten landa-eremuak

INE: 2019an, Espainiako etxeen% 9k ez du 
Internetik. Horien %28,0 materialaren 
gehiegizko/onartezineko kostuengatik.

Haurren Plataforma: 900 eurotik beherako 
diru-sarrerak dituzten etxeek zailtasunak 

dituzte ordenagailua edo Interneteko 
konexioa izateko.

500.000 ume ordenagailu 
gabeko etxeetan bizi dira 

(2020)

oinarrizko gaitasun digitalak ere funtsezkoak dira herritarrek administrazio 
elektronikoko zerbitzuak aprobetxatu eta demokrazia modernoetan 

bete-betean parte hartzeko.

“Gero eta handiagoa da ezjakintasunaren 
eta ezagutzaren diferentzia eta,  aberatsen 
eta pobren arteko arrakala, bai herrialde 

bakoitzean, bai herrialdeen artean.”

“Datuen GB batek ez luke batez besteko 
soldataren %2 balio behar. Bazenekien 

pertsona batzuek soldataren %10 ordaindu 
behar dutela GB bat lortzeko?”

“gailuen gaineko zergak esan nahi du telefonoa 
erostea ere arazo bat dela. Telefonoek 200-300 dolar 

balio badute, norbaitek hiru hilabeteko soldata 
aurreztu behar du telefonoa erosteko”

OGP III 
KONPROMISOA: 

ARRAKALA 
DIGITALA
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BRECHA 
DIGITAL DE 
EDUCACIÓN

BRECHA 
DIGITAL POR

 DISCAPACIDAD

BRECHA 
DIGITAL POR 

DESIGUALDAD 
ECONÓMICA

ARRAKALA 
RURALA

OGP III 
KONPROMISOA: 

ARRAKALA DIGITALA

HIZKUNTZA 
ARRAKALA

Women Who Code

Neskak Who Code

Bridging the rural gap

BRECHA 
DIGITAL POR 
TERRITORIO

#100fluencer

Kontekta-tu

BlisCare

Guía para la 
alfabetización mediática

CirCoLab

Bizilab

Auzoko

EUSLE

Onaroa

Ehkom

Connectem Barcelona

Every1online

DERECHOS

Carta de Derechos Digitales

Contract for the Web VISIBILIDAD

Museu de la Desigualtat Digital

Digital divide and inequalities: 
stories for change DISEÑO

SDA - Servicios Digitales 
de Aragón

Government Digital 
Service - UK

BRECHA 
DIGITAL DE 

GÉNERO

BRECHA 
DIGITAL 

POR EDAD
Mayores en Red

Redes Solidarias
Auzotu

Abrazos Virtuales

Digi Know?

Digitahal

Internet para Todos

#Keepiton

Plug and plant

Nobody in the Dark

NYC Internet Master Plan

Wikiemakumeok

Las violencias de género en línea Mayores y conexión social digital



Egituraren hausnarketa Reflexión sobre la estructura
Nola ordenatuko dugu informazioa? ¿Cómo ordenamos la información?
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Zerbitzu/plataformen diseinuren aurretik 
Nola sahiestu dezakegu diseinutik 
arrakalak sortzea? 
Antes del diseño de servicios/plataformas 
¿Cómo podemos evitar la creación de 
brechas desde el diseño?

Diseinatuta dagoenean 
Nola identifikatu dezakegu zein arrakala 

den eta nola konpondu? 
Una vez diseñado 

¿Cómo podemos identificar qué brecha 
es y cómo arreglarlo?



Egituraren hausnarketa Reflexión sobre la estructura
Nola ordenatuko dugu informazioa? ¿Cómo ordenamos la información?
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Diseinatuta dagoenean 
Nola identifikatu dezakegu zein arrakala den eta nola konpondu? 
Una vez diseñado 
¿Cómo podemos identificar qué brecha es y cómo arreglarlo?

Pertsonak 
Personas

Harremanak 
Relaciones

Espazio 
edo egiturak 

Espacios o infraestructuras

Pertsonak: gaitasunak, etab. 
Personas: capacidades, etc.

Harremanak: hizkuntza, interface, etab. 
Relaciones: lenguaje, idioma, interfaces, etc.

Espazio edo egiturak: irisgarritasuna, ekosistema, etab. 
Espacios o infraestructuras: accesibilidad, ecosistema, etc.



• KT1: Apirilak 26 Abril - Gipuzkoako Foru Aldundia 

• KT2: Ekainak 14 Junio - Gipuzkoako Foru Aldundia 

• KT3: Irailak 27 Septiembre - Innobasque 

• KT4: Azaroak 29 Noviembre - Innobasque 

• KT5: Aurrerago definituko da. Interesgarria izan 
daiteke prozesu hau itxi eta OGPko hurrengo pausuak 
azaltzeko, urte amaieran edo datorrenaren hasieran. 
Se definirá más adelante. Puede ser interesante para 
cerrar este proceso y explicar los siguientes pasos de la 
OGP, a finales de año o principios del que viene.

Online/Presentziala 
Online/Presencial 

Kokapen desberdinak 
Diferentes ubicaciones 

Goizez edo arratsaldez? Gaur bezela? 
¿Por la mañana o por la tarde? 
¿En el horario de hoy?
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Konpromiso Taldearekin saioak 
Sesiones con el Grupo de Compromiso



3. Konpromisoaren idazkaritza teknikoa:  

www.maraka.co 
garazi@maraka.co

Eskerrik asko!

http://www.maraka.co
mailto:garazi@maraka.co

