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Zer da Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko Eguna?

Hezkuntzak, gizartearen aldaketa bultzatzen 
duen aldetik, pertsonen eta komunitateen 
bizitza hobetzen laguntzen du. Gero eta 
urbanizatuago dagoen mundu honetan, hiriek 
(handiek zein txikiek) funtsezko rola betetzen 
dute hiritarren gaitasuna garatzeko aukera 
emango duten hezkuntza-aukerak sortzeko 
orduan.

Hiri Hezitzaileek hiri-testuinguru bizigarriagoak 
sortzeko apustua egin dute, hezkuntzaren 
ikuspegi zabala sustatuz bizitzaren esparru 
guztietan eta hezkuntza-eragina udalaren 
politika guztietara eramanez.  

Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguna nazioarteko 
ospakizuna da, eta hirian hezkuntzak duen 
garrantziari buruzko kontzientzia sortzea eta 
tokiko gobernuek hiria ongizatea, bizikidetza, 
oparotasuna eta gizarte-kohesioa sortzeko 
bektore gisa kokatzeko duten konpromisoa 
ikusaraztea ditu helburu. 

Hiri Hezitzaileek hiria 
birpentsatzen dute, 

eta herritarrekin 
etengabeko harremana 

duen hezkuntza-
ekosistema inklusibo 

eta dinamiko gisa 
ikusten dute.  

© Málaga 
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Zergatik ospatu behar 
dugu? 

Honako hauek egiteko… 
Hiri Hezitzailearen eraikuntzan  ●
inplikatutako gizarte-eragile guztiak 
aitortzeko eta barnean sartzeko. 

Hezkuntzak hirian duen garrantziaz  ●
kontzientziatzeko, hiriko biztanleen bizitza 
hobetu dadin eta hirietan kalitate zibikoko 
eta bizikidetzako giroa sor dadin.

Tokiko gobernuek eta beste gizarte- ●
eragile batzuek (gizarte zibileko 
erakundeak, sektore pribatua, herritarrak, 
etab.) hiriko hezkuntza-esparruarekin 
duten konpromisoa ikusarazteko. 

Herritar guztiak batzeko eta animatzeko,  ●
Hiri Hezitzailearen baterako eraikuntzan 
zati aktibo izan daitezen.

Gure munduko erronka globalak lor daitezen  ●
tokian tokiko esparruak egin behar duen 
ekarpenaren inguruan sentiberatzeko. 

2
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Noiz ospatzen da eta nork 
har dezake parte? 

Azaroaren 30ean ospatzen da Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko Eguna. 

Ekitaldiak egun batean biltzeak ospakizunaren 
hedapenaren eragina handitzeko aukera ematen 
du, bai eta mundu-mailako ospakizuna dela 
azpimarratzekoa ere. 

Hala ere, agenda-arrazoiengatik azaroaren 30ean 
ekintzak egitea ezinezkoa gertatzen bazaie, hiriek 
aurreko edo ondorengo egunetara zabal ditzakete 

ospakizunak (adibidez, 2019ko azaroaren 25etik 
abenduaren 1eko astean).

1990eko azaroaren 30ean, 
Hiri Hezitzaileen Gutuna 
eman zen, 1990. urtean 
Bartzelonan Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko 1. Kongresua 
egin ondoren

Hiri guztiak, handi 
zein txiki, animatu 

nahi ditugu Hiri 
Hezitzaileen 

Nazioarteko Eguna 
ospatzera

30/11

Udalerri guztia inplikatzen duen ospakizuna

3
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Atzera begirakoa 4

Mundu-mailako ospakizuna. 
2016. urtetik, 19 herrialdetako (4 

kontinente) 233 hirik hartu dute 
parte ospakizunean

2016
110 hirik  (11 herrialde, 4  ●
kontinente) programatu 
zituzten ekintzak

142 alkatek bidali zuten  ●
ospakizuna babesteko 
bideo-mezu bat

2017
133 hirik (11 herrialde,  ●
4 kontinente) egin zuten 
bat ospakizunarekin

Sare sozialen  ●
bidezko kanpaina: 
#YoMeComprometo

2018
135 hirik (12 herrialde,  ●
4 kontinente) antolatu 
zituzten ospakizun-
ekitaldiak

Hiri Hezitzailearen  ●
abestia eta origamia
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2019ko edizioa 5
5.1. 2019ko edizioarean goiburua: “Hiriari 
entzun, hiria aldatzeko”
Edizio bakoitzean, goiburu bat proposatzen 
da ospakizuna gidatzeko. Edizio honetan, 
goiburu hau proposatu da: “Entzun hiriari, hiria 
aldatzeko”. 

Hiri Hezitzaileen Gutunean, 
zerbitzuak ematearekin 
(ekonomikoak, sozialak edo 
baliabideen kudeaketakoak) 
lotutako funtzio tradizionalak 
gainditzen dituen hiri-eredu 
baten alde egiten da, eta, 
gainera, tokiko eremuan 
agertzen diren gure garaiko erronka globalei 
irtenbideak ematen zaizkie. 

Jabetzen gara aurre egin beharreko erronkei 
ezin zaizkiela irtenbide aldebakarrekoak eta 
sinpleak eman; aitzitik, kontraesana onartzen 
duten eta ezagutza-, elkarrizketa- eta 
partaidetza-prozesuak proposatzen dituzten 
espazioak artikulatu behar dira, gure garaiko 
ziurgabetasunean bizitzeko modurik onena den 
aldetik.  

Beraz, hiriari entzutea bi noranzkoko bidea da, 
eta tokiko gobernuek nahiz tokiko gizarte-eragile 
guztiek (gizarte zibil antolatua, sektore pribatua, 

agintari publikoak, herritarrak, etab.) egin behar 
dute bide hori, joan-etorri etengabean, parte-
hartzailean eta inklusiboan.

Bide hori egiteak elkartearekiko loturak 
sendotzeko, pertenentzia-sentimendua indartzeko 
eta alde guztiek, bakoitzak gure ardurak izanik, 
Hiri Hezitzailea elkarrekin eraikitzeko eta aktiboki 
laguntzeko aukera ematen digu.

Goiburu horretatik abiatuta, ospakizunean parte 
hartuko duten hiriei eskatu nahi diegu hiriari 
entzuteko konpromiso hori ikusgarri egingo 
duten ekitaldiak edo jarduerak plantea ditzatela, 
ahalik eta ahots gehienek parte har dezaten eta 
eraikuntza demokratiko eta parte-hartzaileko 
eremuak ireki ditzaten. 

“Hiriari entzun, 
hiria aldatzeko” da 

Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko Egunaren 

2019ko ediziorako 
proposatutako 

goiburua

© Sevilla 
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5.2. Proposatutako jarduerak 

Nazioarteko Egunaren ospakizunaren edizio 
bakoitzean, ospakizunaren goiburuarekin lotutako 
zenbait jarduera berezi antolatzeko proposatzen 
zaie hiriei. Hiri Hezitzailearen funtsezko alderdi 
batean sakontzeaz gain, nabarmendutako 
jarduerek ospakizunaren ikusgarritasuna eta 
komunikabideetan duen eragina areagotzen dute, 
bai toki-mailan eta bai nazioarte-mailan. 

Aurtengo edizioan, proposatutako jarduera 
bereziek entzute aktiborako jarrera sustatzea 
dute xede, hirian dauden ahots guztien inklusioa 
bultzatzeko eta ahots horiek erabakiak hartzeko 
prozesuetan nahiz espazioetan parte har dezaten 
sustatzeko.

Oinarrizko premisa horietatik abiatuta, honako 
hauek egitera bultzatzen ditugu hiriak: 

Alkateak adierazpen instituzionalaren  ●
irakurketa publikoa egitea. Hiri 
Hezitzaileen Nazioarteko Elkartetik 
adierazpen-proposamen bat egingo da, 
eta udalerri bakoitzaren errealitatearen 
arabera egokitu ahal izango da.

Espazio publikoan jolasak antolatzea,  ●
entzute aktiboa eta gatazken ebazpen 
konstruktiboa gauzatzen laguntzeko. 

Kalean kafe-solasaldia bat antolatzea  ●
udaleko ordezkari politikoekin, herritarrek 
Hiri Hezitzaileen Gutunaren printzipioei 
eta udalerrian ezartzeko moduari buruzko 
elkarrizketa lasaia izan dezaten.

Hezkuntzari buruzko irratsaio monografiko  ●
bat egitea udalerrian, askotariko ahotsak 
gonbidatuz, herritarrei Hiri Hezitzailearen 
erronkak eta jarduerak azaltzeko. 

Nabarmendutako jarduerak 

Arte-instalazioetarako ideiak
Gure Hiri Hezitzailea eraikitzen ● : kolore 
desberdinetan margotutako kartoizko 
kaxa berreskuratuen gainean, Hiri 
Hezitzailearen Gutunaren printzipioekin 
lotuta herritarrek dituzten nahiak idatzi 
edo lotuko dira. Kaxak hiri baten egitura 
simulatuz ezarriko dira, bertan paseatu 
eta mezuak irakurri ahal izateko.  

Desiren horma-irudia edo zuhaitza ● : 
hiriko horma edo zuhaitz esanguratsu 
batean pertsona bakoitzaren nahiak 
zintzilikatuko dira, eta gainerako 
biztanleek irakurri egingo dituzte. 

Desiren lorategia gure hirirako ● : 
desirak botila birziklatu eta apainduetan 
“landatzen” diren “loreak” dira. Loreak 
material birziklatuekin egin daitezke 
(bastoiak, kartoiak …). Botilak lurrez 
beteko dira, eror ez daitezen, eta espazio 
publikoan ezarriko dira, haien artean 
paseatu ahal izateko eta “loreetan” 
idatzitako mezuak irakurri ahal izateko.

Arte-instalazio bat proposatzea,  ●
Hiri Hezitzailea guztion artean 
eraikitzeko herritarren ideiak 
ikusarazteko eta partekatzeko.
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Hiri Hezitzailearen aldeko ahotsak batzen 

Jarduera nabarmendu horiek egin ezin dituzten 
edo egin nahi ez dituzten hiriek Hiri Hezitzaileen 
Gutunaren printzipioekin koherenteak diren beste 
jarduera batzuk egin ditzakete. 

Ondoren, zenbait jarduera osagarri proposatzen 
ditugu, inspirazio-iturri izan daitezen. Jarduera 
hauetako batzuk aurreko edizioetan egin ziren, 
eta beste batzuk kide den hiriren batek pentsatu 
eta abiarazitakoak eta lehenago arrakasta handia 
izandakoak dira.

Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko Elkartearen 
webgunean Nazioarteko 

Egunari eskainitako 
espazioan aurreko 

edizioetan garatutako 
jardueren bideoak eta 

irudiak ikus daitezke 

Hezkuntzaren arloan hirian garrantzia duten pertsonen edo 
erakundeen aitortza 

Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkarteak abesti 
baten melodia eta letra ditu, eta Hiri Hezitzaileen 
Gutunaren printzipioak jasotzen ditu. 

Hiriek eskuragarri dituzte abestiaren partitura 
eta letra elkartearen webgunean, beren tokiko 
taldeetan edo abesbatzetan entseatu ahal izateko 
eta herritarrek parte hartzen duten ekitaldi 
publikoetan interpretatu ahal izateko.

Hiri bakoitzari dagokio aitorpen hori nork edo 
zer erakundek merezi duen erabakitzea: udaleko 
langileek, hezkuntzaren arloko profesionalek 
(lanean daudenak edo erretiroa hartutakoak), 
herritarren garapen pertsonalean edo kolektiboan 
lagundu duten gizarte-erakundeek edo 
-eragileek, etab. Omendu nahi diren pertsonak, 
taldeak edo erakundeak aukeratzeko orduan 
herritarren parte-hartzerako organoen laguntza 
eska daiteke, hala nola eskola-kontseiluena, 
gazteria-kontseiluena, auzoetako, barrutietako 
edo hiriko kontseiluena, etab. 

Aitorpena egiteko ekitaldi publikoak hainbat forma 
izan ditzake: udal-gobernuak eta herritarrek parte 
hartzen duten ekitaldi bat izan daiteke, aitortza 

jendearen aurrean eginez, ekitaldi instituzional 
bat izan daiteke, etab. 

© Girona

© Playa del Carmen

2016 2017 2018

Jarduera osagarriak 

http://www.edcities.org/dia-internacional/
http://www.edcities.org/dia-internacional-2017/
hhttp://www.edcities.org/dia-internacional-2018/
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Udalen proiektu hezitzaileen azoka

Udal-erakundeen azoka edo ate irekien jardunaldiak

Ekitaldi honen bitartez, udalaren sailek eta 
tokiko hezkuntza-erakundeek beren ekintza 
hezitzaileak ezagutzera eman ditzakete, 
herritarrei irekitako azokaren bidez. Ahal izanez 
gero, proiektu bakoitzarekin lotutako jarduerak 
proposa daitezke, interesa duten pertsonek 
esperimentatzeko aukera izan dezaten, eta, 
noizean behin, azokatik harago, jarduerekin bat 
egin dezaten.

© Rosario

Udalerrian hezkuntzaren alde lan egiten duten 
tokiko erakunde eta taldeak ezagutzera emateko 
eta herritarrei zer lan egiten duten erakusteko 
aukera bat izan daiteke.

Ate irekien jardunaldien bitartez egin daiteke 
hori, bide publikoan edo erakundeen lokaletan 
jarduerak antolatuz, edo toki jakin batean 
Hiri Hezitzaileen Gutunaren printzipioekin 

koherentziaz lan egiten duten udaleko elkarte 
guztiak bilduko dituen azoka bat antolatuz.

Jarduera hau aurreko puntuan proposatutako 
udalaren hezkuntza-proiektuen azokarekin batera 
gara daiteke.

© Funchal
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Ekintza bateratuak beste hiri batzuekin 

Jarduera kulturalak 
Hiri Hezitzaileen Gutuna zabaltzeko jarduerak 
antolatzera bultzatzen ditugu hiriak, edizio 
honetako goiburuari buruzko hitzaldien, 
elkarrizketen eta lantegien bitartez: “Entzun 
hiriari, hiria aldatzeko”.

© Cámara de Lobos

Nazioarteko Egunaren ospakizunak udalerrien 
arteko lankidetza-ekimenak abiarazteko aukera 
ematen du, bai nazio-mailan, eskualde-mailan 
edo nazioarte-mailan, hala, sarean egindako 
lanaren balioa nabarmenduz. Bestalde, 
aukera egokia da baita ere Hiri Hezitzaileen 
Gutuna nahiz hiriek garatzen dituzten ekintzak 
senidetutako beste hiri batzuei ezagutzera 
emateko eta Hiri Hezitzaileen Nazioarteko 
Elkarteko beste hiri batzuekin batera ekimenak 
programatzeko. ©  Valencia

© Odemira
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La Vasconcelos giza liburutegia
Mexiko Hiria
Lankidetzan ikasteko prozesu baten barnean, liburutegi honetan 
kontsultatzen diren liburuak “giza liburuak” dira; hau da, beren egoera 
pertsonalagatik kontatzeko zerbait duten pertsonak dira, boluntario 
moduan “liburu” bihurtzen direnak. “Irakurleak”, bere aldetik, egoera 
pertsonal hori lehen eskutik ezagutzeko interesa agertzen du. Horrela, 
elkarrizketa konstruktiboa sortuko da eguneroko bizitzan elkarrekin 
komunikatzeko aukera urriak izango lituzketen pertsonen artean.

Más información 

Beste Hiri Hezitzaile batzuen esperientzien proba 
pilotuak

“De aquí y de allá” irrati-programa
El Prat de Llobregat
“De aquí y de allá” irrati-programa 2007. urtean sortu zen, El Prat 
Ràdio udal-irratian espazio bat herrian bizi diren etorkinei eskaintzeko, 
etorkinei ahotsa emanez eta programaren gidaritza haien esku jarriz. 
Programaren helburua da elkarbizitza sustatzea eta aniztasun kulturala 
positiboki balioestea, etorkinen nahiz askotariko jatorria duten pertsonen 
arteko elkarreragin ona bultzatzen duten sareen ehunaren parte-hartze 
proaktiboa sustatuz.

Más información 

Herritartasunerako Eskola Irekia
Vitoria-Gasteiz
Herritartasunerako Eskola Irekiak komunitatearekin konpromisoa izango 
duen herritartasuna eraikitzeko helburua du. Parte hartzeko behar 
diren trebetasunei buruzko prestakuntza eskaintzen du, parte hartzeko 
bideak ezagutarazten ditu, eta udala herritarrengana hurbiltzen du, 
udalaren kudeaketan eta politikan gero eta protagonismo handiagoa 
izan dezaten.

Más información 

Hiriei, egun batez, Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkarteko beste hiri batek arrakastaz abiarazitako eta 
edizio honetako goiburuarekin lotutako jardunbide egoki bat probatzeko gonbita egiten zaie:

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubExperienciesAc.do?idexp=38865&accio=veure&idioma=2
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubExperienciesAc.do?idexp=42246&accio=veure&idioma=2
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubExperienciesAc.do?idexp=41785&accio=veure&idioma=2
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Guk proposatzen dugu! 
Evora
Guk proposatzen dugu! ekimenak herritar aktibo eta parte-hartzaileak 
sustatzeko helburua du. Geografia ikasgaia ikasten ari diren Bigarren 
Hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago, eta helburua da tokiko ingurunean 
hobetu daitezkeen lurralde-antolamenduaren, mugikortasunaren 
eta kultura-ondarearen arloko arazoak edo egoerak identifikatzera 
bultzatzea ikasleak, bai eta konponbide-proposamenak formulatzera 
ere, hiri-birgaitzearen, birkalifikazioaren edo berrikuntzaren bidez, 
udal-gobernuarekin lankidetzan. Hala, bada, ikasleek, irakasleen 
laguntzarekin, hirigintza-plangintzarekin lotutako arazoak identifikatuko 
dituzte beren eskola inguruan edo auzoan. Udal-teknikariekin egiten 
diren bileretan, lurraldearen antolamenduari eta Udal Ekintzarako Planari 
buruzko informazioa ematen da, haren garrantziaz jabetzen dira, hiriko 
espazioa antolatzen eta kudeatzen duten praktikei buruzko eztabaidetan 
parte hartzen dute, eta irtenbide posibleak garatzen dituzte eta udalari 
proposatzen dizkiote.         
       Más información 

Nire oparia hiriari
Río Cuarto 
Ekimen honetan, gonbita egiten zaie herritarrei (bizilagunak, auzo-
elkarteak, dendak, enpresak, ikastetxeak, taldeak, erakunde publikoak 
edo pribatuak, etab.) lankidetza-proposamenak edo ekarpenak aurkez 
ditzaten “opari” moduan, hiria edertzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko 
xedez. Hala, bada, hilabetez, lehen aipatutako aktoreek aktiboki parte 
hartzen dute, boluntariotzako ekintzak eta jarduerak proposatuz eta 
eginez, hiriaren eta hiriko biztanleen onurarako nahiz ondarea edertzeko 
asmoz. Hona hemen ekintzen adibide batzuk: pintura ematea zentro 
komunitarioetarako eta antzekoetarako; arte-ekoizpenak ematea, 
hala nola eskulturak, horma-irudiak, arte-ekitaldiak, etab.; zuhaitzak 
landatzeko ekintzak; kirol-ekintzak; futbol-kantxak muntatzea, plazak 
konpontzea edo hiri-garbiketako lanak egitea, besteak beste. Horrek 
guztiak onuren kate bat sortzen du pertsonentzat eta hiriarentzat, eta, 
halaber, herritarren parte-hartzea eta konpromisoa sustatzeko modu 
sortzaile eta motibatzailea da.

Más información 

http://www.edcities.org/banco-de-experiencias/
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubExperienciesAc.do?idexp=39385&accio=veure&idioma=2
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubExperienciesAc.do?idexp=40345&accio=veure&idioma=2
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5.3. Ospakizunaren hedapena 

© Bilbao 

Nazioarteko Egunaren Adierazpena 

 Gaur egun, inork ez du zalantzan jartzen 
hiri handiak nahiz txikiak funtsezko 
agertokiak direla, eta gizateriak aurrez 

aurre dituen erronkek beren konplexutasun 
guztiarekin eragiten dutela horietan. Hirietan, 
espezie gisa gure biziraupenari desafio egiten 
dioten arazo asko agertzen dira, hala nola 
klima-aldaketan eragiten duen kutsadura edo 
pertsonen potentzialaren garapenean eragiten 
duten desoreka sozialak, gure bizi-aukerak 
murriztuz eta, horren ondorioz, kolektiboki 
zaurgarriago bihurtuz.
 

Ondoren, Nazioarteko Egunaren 
Adierazpenerako proposamena 
aurkezten da, kide diren eta 
instituzionalki ospakizunarekin bat 
egin nahi duten hirietako alkateek 
irakur dezaten.

“
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Hiri Hezitzaileok desafio horiei erantzutearen 
alde egiten dugu, hezkuntza jarriz 
ezinbesteko aldaketaren bultzatzaile gisa, hiri-
testuinguru iraunkorragoak, inklusiboagoak, 
kohesionatuagoak eta konprometituagoak 
sortzeko. Bizitza osoan zehar hezkuntzaren 
ikuspegi zabala izateko eta gure udal-politiken 
hezkuntza-eragina ahalik eta handiena izateko 
konpromisoa dugu, hiria birpentsatuz hezkuntza-
ekosistema inklusibo eta dinamiko gisa, eta 
hirian bizi diren pertsonekin etengabeko 
elkarrizketan.
 
Hiri Hezitzaileok jabetzen gara aurre egin 
beharreko erronkei ezin zaizkiela irtenbide 
aldebakarrekoak eta sinpleak eman; aitzitik, 
kontraesana onartzen duten eta ezagutza-, 
elkarrizketa- eta partaidetza-prozesuak 
proposatzen dituzten espazioak artikulatu behar 
dira, gure garaiko ziurgabetasunean bizitzeko 
modurik onena den aldetik, Hiri Hezitzaileen 
Gutunaren hitzaurrean adierazten den bezala. 

Horregatik, aurtengo Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko Egunaren leloak garrantzi handia 
hartu du: “Entzun hiriari, hiria aldatzeko”. Bi 
noranzkoko bidea da, eta tokiko gobernuen 
nahiz tokiko gizarte-eragile guztiek (gizarte 
zibil antolatua, sektore pribatua, herritarrak, 
etab.) egin behar dute bide hori, joan-etorri 
etengabean, parte-hartzailean eta inklusiboan.

Alde horretatik, herritarrengandik 
hurbilen dagoen administrazioa garenez, 
komunikaziorako eta partaidetzarako hainbat 
kanal ezartzeko eta bultzatzeko konpromisoa 
hartu dugu, pertsonengan oinarritutako Hiri 
Hezitzaileago baten eraikuntzan elkarrekin 
aurrera egiteko eta XXI. mendeko erronkei 
erantzun berritzaileak eta eraginkorrak emateko. 

[HIRIAREN IZENA]-(e)tik bat egiten dugu 
Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguneko 

ospakizunekin, eta pentsatzen dugu entzute 
aktiboaren alde egiteak elkartearekiko loturak 
sendotzeko, pertenentzia-sentimendua 
indartzeko eta alde guztiek, bakoitzak gure 
ardurak izanik, Hiri Hezitzailea elkarrekin 
eraikitzeko aktiboki laguntzeko aukera ematen 
digula.

Ordezkatzen dudan erakundetik, eta nire alkate-
kargutik, konpromiso irmoa hartzen dugu hiriari 
entzuteko eta hiria aldatzeko, ahots guztiak 
bilduko dituzten eta inor atzean utziko ez 
duen hiri bat sortzeko aukera emango diguten 
eraikuntza demokratiko eta parte-hartzaileko 
espazioak irekitzeko helburuarekin. 

Ospakizun honen harira, jardueren programa 
bat prestatu dugu guztion parte-hartzearekin, 
hartu dugun konpromiso kolektiboa ikusgarri 
egiteko eta gure hirikide guztiekin partekatzeko.  
Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Egunarekin bat 
egiten dugu, beraz, beste hiri askorekin batera 
aritzeak pauso sendoz aurrera egiten eta hiri-
eredu horren aldeko gure ahotsa entzunarazten 
lagunduko digun uste sendoarekin. 
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Prentsa-oharra 

© Photo by Tycho Atsma on Unsplash

Ondoren, prentsa-oharrerako proposamen 
bat aurkezten da, hiriek egokitu 
dezaten eta beren eragin-eremuko 
komunikabideetara igor dezaten.

 
Azaroaren 30ean, [HIRIAREN IZENA]-k bat 
egingo du Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Egunaren 
4. edizioarekin, “Hiriari entzun, hiria aldatzeko” 
goiburua ardatz hartuta.

Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguna nazioarteko 
ospakizuna da, eta hirian hezkuntzak duen 
garrantziari buruzko kontzientzia sortzea eta 
tokiko gobernuek hiria ongizatea, bizikidetza, 
oparotasuna eta gizarte-kohesioa sortzeko 
bektore gisa kokatzeko duten konpromisoa 
ikusaraztea ditu helburu.
 
Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkarteak 
sustatutako ospakizuna da; elkarte hori 
irabazi asmorik gabeko erakundea da, eta 
34 herrialdetako 500 tokiko gobernu inguru 
biltzen ditu, udalaren proiektu politikoaren 
oinarrizko ardatz gisa hezkuntza ezartzeko 
xedez. Ospakizunaren aurreko hiru edizioetan, 
19 herrialdetako 233 hirik hartu zuten parte, eta 
ekitaldi ugari antolatu ziren espazio publikoan, bai 
eta ekitaldi instituzional ugari ere.

 
Hiri Hezitzaile handi zein txikiek ia 30 urte 
daramatzate lanean, hiria zerbitzu-emaile soil 
gisa baino gehiago dela ulertarazteko. Hiri 
Hezitzaileek hiri-testuinguru bizigarriagoak 
sortzeko apustua egin dute, hezkuntzaren 
ikuspegi zabala sustatuz bizitzaren esparru 
guztietan eta hezkuntza-eragina udalaren politika 
guztietara eramanez. Bestela esanda: hiria 
birpentsatu dute, eta herritarrekin etengabeko 
harremana duen hezkuntza-ekosistema inklusibo 
eta dinamiko gisa ikusten dute.
 
Edizio honetako goiburuak, “Hiriari entzun, 
hiria aldatzeko”, agerian uzten du garrantzitsua 
dela hirian elkarrekin bizi diren ahotsak bilduko 
dituzten prozesuak artikulatzea, komunitate-

loturak indartzeko, kide izatearen sentimendua 
sendotzeko eta alde guztiek (tokiko gobernua, 
gizarte zibil antolatua, sektore pribatua eta 
herritarrak) Hiri Hezitzailea batera eraikitzen 
aktiboki laguntzen dutela ziurtatzeko.
 
[HIRIAREN IZENA]-n honako hauekin 
koordinatuta antolatu da Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko Eguna ospatzeko ekitaldien 
programa: [UDALEKO SAILEN, ERAKUNDEEN, 
TOKIKO ELKARTEEN… IZENAK]; besteak beste, 
ekintza hauek antolatu dira: [ANTOLATUTAKO 
EKINTZA NAGUSIAK ZERRENDATU] 

Informazio gehiago: 
Nazioarteko Eguna ospatzeko udal- ●
ekintzei dagokienez, jarri honekin 
harremanetan: [PERTSONA 
EDO SAIL ARDURADUNAREKIN 
HARREMANETAN JARTZEKO DATUAK]

Hiri Hezitzaileen Nazioarteko  ●
Elkarteari dagokionez, jarri 
harremanetan idazkaritzarekin: 
edcities@bcn.cat; telefonoa: +34 
933 427 720; www.edcities.org 
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Nazioarteko Egunaren berri emateko material 
grafikoa 

Nazioarteko Egunaren kartela 

Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Egunerako ekitaldi 
edo jardueraren bat antolatzen duten hiriek 
xede horretarako diseinatutako kartelaren eta 
materialaren eredua erabil dezakete; hemendik 
jaitsi daiteke. 

Hiri Hezitzaileen Nazioarteko 
Egunaren logoa  

Nazioarteko Egunera begira ekitaldiak antolatzen 
dituzten Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkarteko 
hiriek Nazioarteko Eguneko logoa eta beren 
hiriko logo pertsonalizatua txerta ditzakete beren 
materialetan.

Hiri Hezitzailearen logo pertsonalizaturik ez duten 
elkarteko kideek elkartearen idazkaritzan eska 
dezakete.

Sare sozialen bitartez hedatzea 

Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Egunaren 
ospakizunarekin bat egiten duten hiriei antolatzen 
dituzten ekitaldiak sare sozialetan zabaltzeko 
gonbita egin nahi diegu.

Eragin handiagoa lortzeko, hiriek Nazioarteko 
Eguneko beren jarduerak hashtag honekin 
etiketatu ditzakete: #EducatingCityDay. 

Modu berean, argitalpenetan hiriek Hiri 
Hezitzaileen Nazioarteko Elkartearen kontuak 
aipatzen badituzte, idazkaritzak ekintza horien 
berri eman ahal izango du baita ere.

Sarea Kontua Hashtaga

@EducatingCities #EducatingCityDay

http://www.edcities.org/dia-internacional-2019/
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Hiri Hezitzaileari buruz 
sentiberatzeko materiala 

Nazioarteko Egunaren edizio bakoitzerako, Hiri 
Hezitzaileen eta Gutunean jasotako printzipioen 
ezaugarri bereziei buruz gogoeta egiten 
laguntzeko material jakin bat proposatzen du 
idazkaritzak: 

Aurkakoen “memory” jokoa, Hiri  ●
Hezitzailearen balioei buruz 

“Hiri Hezitzailea, hiri konprometituta. Zer  ●
konpromiso hartuko duzu zuk?” origamia

Hiri Hezitzailearen abestia ●

Hiri Hezitzailearen 
kontzeptuaren azalpen-
bideoak 

Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkarteak hiru 
bideo ditu, Hiri Hezitzailearen kontzeptua 
modu erraz, zehatz eta ulergarrian azaltzen 
dutenak; bideo horiek ikus-entzunezko 
material gisa erabil daitezke, jardunaldien, 
hitzaldien edo debateen sarrera moduan: 

4. GIHari buruz ikasten ●

Nola hezten dute hiriek? ●

Hiri Hezitzaileen Gutunari  ●
buruzko bideoa 

Bideoen bereizmen handiko bertsioak 
eskuratzeko interesa duten hiriek 
idazkaritzarekin harremanetan jar daitezke.

BERRITASUN

© Granollers  

http://www.edcities.org/dia-internacional-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=PhU0LAyR2KM&t=5s
https://youtu.be/UG_WLPEmjt8
https://youtu.be/qySZwtTosp8
http://www.edcities.org/dia-internacional-2019/
http://www.edcities.org/dia-internacional-2019/
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Zer da Hiri Hezitzaile bat? 6

Hezkuntzak gizartearen aldaketen eragile gisa 
duen ahalmenaz jabetzen dira Hiri Hezitzaileak, 
eta ongizatea, bizikidetza, oparotasuna eta 
gizarte-kohesioa sortzeko bektore gisa kokatzen 
dute. 

Modu berean, Hiri Hezitzaileek hezkuntzaren 
ikuspegi zabala sustatzen dute bizitzaren esparru 
guztietan, eta udal-politiken hezkuntza-eragina 
ahalik eta handiena izateko ahalegina egiten 
dute, herritarren parte-hartzea eta inklusioa 
sustatuz, ekitatean eta giza eskubideetan 
oinarritutako ikuspegi baten bitartez.

Hiri Hezitzaile gehiago 
mundu hobeago batentzat: 

Nazio Batuen 2030eko 
Agendak, garapen 

iraunkorrerako helburuak 
jasotzen dituenak, 

kalitatezko hezkuntza 
inklusiboa (4. GIH) 

funtsezkotzat jotzen du 
gizateriaren erronka globalei 

aurre egitea lortzeko eta 
hiriak irtenbide kolektiboak 

garatzeko espazio 
estrategiko gisa ulertzeko 

(11. GIH)
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Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkarteak sustatzen 
du Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguna. 
1990. urtean abiarazi zen Hiri Hezitzaileen 
mugimendua, hiriak hezkuntza-eragile gisa duen 
ahalmen izugarriaz gogoeta egiteko Bartzelonan 
egindako Nazioarteko Kongresu batean. Zenbait 
urte geroago, kongresuan parte hartu zuten hiriek 
elkarte bat sortzea erabaki zuten, hausnarketan 
sakontzen jarraitzeko eta hiriaren ikuspegi hori 
mundu osora zabaltzeko tresnak sortzeko.
 
Espiritu horrekin sortu zen Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko Elkartea, 1994. urtean. Gaur, 
hogeita hamar urte geroago ia, 480 hiri baino 
gehiago dira elkarteko kide (4 kontinentetako 36 
herrialde desberdinetakoak). 

Elkarteko kide diren hirien izendatzaile komuna 
Hiri Hezitzaileen Gutunean jasotako 20 
printzipioekin duten konpromisoa da, horixe 
baita proposatutako noranzkoan aurrera 
egiteko benetako ibilbide-orria. Abiapuntu 
desberdinak izan arren, Gutuna da partekatutako 

balioen zerumuga, eta Hiri Hezitzaileak beren 
egunerokoan gauzatzen ahalegintzen dira. 
Prozesu horretan laguntzeko, Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko Elkartea hirien arteko lankidetzarako 
plataforma da, eta adimen kolektiboa eta 
etengabeko ikaskuntza dira bultzatzaile nagusiak. 

Irabazi asmorik gabeko elkartea den aldetik, Hiri 
Hezitzaileen Nazioarteko Elkartea gobernantza 
demokratikoa duen egitura bat da: Batzar 
Nagusian berretsitako akordioen bidez arautzen 
da (kide diren hiri guztiek hartzen dute parte 
bertan), Batzarrak aukeratutako Batzorde 
Betearazle batek gidatzen du, eta idazkaritza 
bat du eguneroko funtzionamendua bermatzeko. 
Izaera deszentralizatua izanik, Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko Elkarteak lurralde askotatik (lurralde-
sareen bidez) eta askotariko interesetatik (sare 
tematikoen bidez) gauzatutako lana sustatzen du.

Nork sustatzen du 
Nazioarteko Eguna? 

7

Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartearen jarduketa-ardatzak

GOGOETA EGITEA
Hiri Hezitzaileentzat 
garrantzitsuak diren gaiei 
buruzko monografikoak eta 
argitalpenak

IKASKUNTZA SORTZEA
Jardunbide egokien bankua (sarean)
Prestakuntza espezializatua
Ikasteko bisitak
Trukeak

KONEKTATZEA
Nazioarteko Kongresua, bi urtean 
behin
Lurralde-sareak eta sare 
tematikoak
Topaketak eta bilerak

ERAGITEA
Intzidentzia & aliantza estrategikoak
Hiri Hezitzailearen Nazioarteko Eguna
Jardunbide egokien saria 
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Informazio gehiago 8
Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Egunaren ospakizunari edo 
Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkarteari buruzko informazio 
gehiago nahi izanez gero, idazkaritzarekin harremanetan jar 
zaitezkete: 

edcities@bcn.cat ●

Telefonoa: +34 93 427 720 ●

Carrer Avinyó 15, 08002 Barcelona ●

www.edcities.org 
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