
 

1 

 

ARARTEKOAREN LANKIDETZA MAPEN PROIEKTUA 

 

Zer da Arartekoaren mapak? 

 

 

Arartekoaren mapak geolokalizazioari lotutako proiektu bat da, mapeatze parte-

hartzailea eta herritarren, elkarteen, herri-administrazioen eta Ararteko erakundearen 

arteko lankidetza barne hartzen dituena. 

 

Lankidetza proiektua: 

Euskal administrazioaren eskutik lankidetza eta Turismo Sailetik eta Eusko Jaurlaritzako 

Kultura Saileko Liburutegien Zerbitzutik bidalitako informazioa jaso dugu. Aurkezpen 

hau baliatu nahi dugu eskerrak emateko haien lankidetzagatik eta baterako proiektu 

honi egindako ekarpenengatik. 

Elkarteak honako hauek dira: EGINAREN EGINEZ, FEKOOR, ELKARTEAN, 

EUSKALGORRAK, ONCE FUNDAZIOA eta ITXAROPENA. Horiei guztiei eskerrak eman 

nahi dizkiegu edozein aniztasun funtzional duten pertsonen bizitza hobetze aldera eta 

pairatzen dituzten zailtasunak ahaztu ez ditzagun egin duten ahalegin etengabeagatik, 

noizean behin, ahalegin ikaragarri bihurtu dena. Korapilatsuak diren garaietan, hala 

nola, ekonomiari zein gizarteari dagokionez une honetan bizi duguna, gizarte 

erakundeen eginkizun garrantzitsuaz jabetu behar gara, horien aldeko aldarrikapena 

egin eta haien eredua jarraitu behar dugu. 
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Zertan datza? 

 

Publikoki eskuratu eta ikus daitekeen mapa interaktiboa eta interes orokorreko 

guneen, tokien edo eraikinen irisgarritasunari buruzko informazioa jartzean datza. 

Horrez gain, herritarrekin osatu eta egiaztatu nahi da, baita beste aukera batzuk 

proposatu ere. 

Internet bidez ikus daiteke, ondorengo helbide publikoan http://mapak.ararteko.net/, 

dohainik deskargatu daitekeen software librean egindako aplikazio informatiko baten 

bidez, formatu irekian dauden informazio eta datuekin batera.  

Une honetan informazioa ematen duten 1.405 baliabide kargatuta daude. 

Aurkezpenean zehar ikusiko dugun moduan, bereziki azpimarratu nahi dut oso harro 

gaudela ahalegin komunaren emaitza aurkezteko aukera dugulako. 

Mailaz mailako eraikuntzan oinarritutako proiektu bat da. Hasieran, toki irisgarriak 

kontsultatzeko mapeatzen hasi ginen, batez ere, garraio publikoari, turismoari... 

lotutakoak: ostatuak eta jatetxeak, liburutegiak eta turismo bulegoak... Izan ere, horixe 

zen Ararteko erakundean eskuragarri genuen informazioa (garraioaren kasua) edo 

bagenekien Eusko Jaurlaritza alor horretan lanean ari zela (turismoa eta liburutegiak). 

Halaber, gizarte arazo jakin batzuen aurrean herritarrak ohartarazten dituen proiektu 

bat da; horietako lehenengoak ezintasunen bat duten pertsonek egunero garraio 

publikoa, kultura edo aisialdiari lotutako funtsezko tokietara heltzeko dituzten 

arazoekin zerikusia dauka. 

Horrez gain baina garrantzi berarekin, irisgarritasuna hurbilago egon dadila behar 

bezalako sentikortasuna erakutsi eta ahalegina egin duten establezimendu eta zerbitzu 

publikoak baloratzeko eta publikoki ikustarazteko aukera ematen du. Leku horiek 

jarduera publiko zein pribatua agintzen duen denontzako diseinuaren eginbeharra 

bete dute. 
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Nola ageri da informazioa? 

mapak.ararteko.net

 

Informazioa oso modu grafikoan ikus daiteke mapan, gune edo toki mota lokalizatzeko 

ikono baten bitartez, eta irisgarritasun mailari buruzko informazioa gaineratu da. 

Mapan kokatu dugun gune, toki edo eraikinari buruzko informazio garrantzitsua 

azaltzen da, informazioa duten iturri edo erakundeek emandakoa. 

Horrez gain, puntu bakoitzak baliabidea fitxa gisa erabiltzeko intereseko informazio 

zabala dakar. 

Irisgarriak diren ibilbideak kontsultatzeko eta ikusteko aukera ematen du eta, 

kontsultatutako puntu bakoitzak toki horretatik gertuen dauden baliabide turistiko, 

garraio eta liburutegien zerrenda erakusten du. 

Zer informazio mapeatzen dugu? Informazioa mapan ikus daiteke ikono baten bidez, 

ikonoak adierazten du zein tokiri dagokion emandako informazioa eta ikonoen zein 

testu-informazioaren bidez irisgarritasun maila irudikatzen da.  

Halaber, Ararteko erakundearen mapen kasuan, ,mapan kokatu dugun gune, toki edo 

eraikinari buruzko informazio garrantzitsua ematen da, informazioa duten iturri edo 

erakundeek helarazi digutena.  

Zer leku mota? Guneak identifikatzeko erabili ditugun ikonoak hauek dira:  

- Garraioak  

- Liburutegiak 

- Turismoa 
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Zer aniztasun funtzional mota? Hauexek dira aniztasun funtzional motak adierazteko 

erabili ditugun ikonoak:  

 -  Dibertsitate fisikoa  

 -  Sentsoriala: entzumenekoa eta ikusmenekoa   

 -  Intelektuala  

 -  Organikoa  

 

Zer irisgarritasun maila? Gune, toki edo eraikin guztietarako ondorengo irisgarritasun 

maila orokorrak erabili ditugu:  

Irisgarria: Pertsonak modu autonomoan sar daitezke aukeratutako tokian (ikonoa 

berde kolorekoa da) 

Egingarria: Pertsonak laguntzarekin sar daitezke aukeratutako tokian (ikonoa laranja 

kolorekoa da) 

Ez da irisgarria: Ezin da inola ere bertara sartu (ikonoa gorri kolorekoa da) 
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Nork ezarri du irisgarritasun maila toki mota bakoitzarentzat?  

Oro har, irisgarritasunari buruzko irizpideak irisgarritasuna sustatzearen gaineko 

abenduaren 4ko 20/1997 Legean jaso dira, bai eta apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan 

ere, hiri inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko 

sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen horretan. 

Liburutegien kasuan, Kultura Saila, zehazki, Liburutegi Publikoen Zerbitzua eta 

liburutegi publikoen sarea, izan da irisgarritasun maila ezarri duena. 

Garraioen kasuan, maila garraioak eta irisgarritasuna EAEn gaiari buruzko Arartekoaren 

txostenean jaso zen. 

Baliabide turistikoen kasuan, Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailak ezarri zuen Euskadiko 

irisgarritasun turistikoaren eredua. 

 

Zeintzuk aritu dira lankidetzan? 

Informazio eta datu publikoak liberatu, berrerabili eta herritarren eskura jartzeak duen 

garrantziaz ohartu gara, beraz, proiektua abian jartzeko honakoei laguntza eskatu 

diegu:  

- Eusko Jaurlaritzako Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailari 

- Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari  

- Garraio irisgarrien gaineko datuen kasuan, Ararteko erakundearen txostenean 

oinarritu gara garraioak eta irisgarritasuna EAEn izenekoa.  

- Ezintasunen bat, bai fisikoa, bai psikikoa eta sentsoriala, duten pertsonekin lanean 

aritzen diren elkarteak dira datuak errealitatearekin bat datozela egiaztatutako 

dutenak. Horrez gain, EAEn irisgarrienak diren baliabideak kokatuko dituzte. 

Horretarako, aldez aurretik, hainbat bilera antolatu ditugu elkarte horiekin. 

- Edozein pertsonak oharrak egin ahalko ditu ondorengo webgunean 

http://mapak.ararteko.net. Identifikatu ahalko da edota bere Twitter edo FB kontua 

erabili ahalko du. Gainera, oharrak sare horietara ere eraman daitezke.  
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Herritarren laguntza ahalbidetzen da:  

Lagundu nahi izanez gero, mapan ez dauden toki edo gune berriak gehitu ditzakezu. 

Horretarako, jar zaitez Arartekoaren mapak izeneko atalarekin harremanetan helbide 

honen bidez: mapak@ararteko.net  

 

Ararteko erakundeak orain dela 3 urte aplikatzen duen datu irekien politikarekin bat 

eginez, erabilitako datu guztiak liberatuak daude eta webgune horretatik deskargatu 

daitezke. Ararteko erakundearentzat garatutako aplikazio informatikoa ere modu 

librean erabili dezake interesa daukan edozein pertsonak, baimena eskatu gabe, horien 

jatorria aipatzea besterik ez da egin behar. 

Dena den, hori guztia hasiera besterik ez da. Abian jarri dugun tresna hori hobetzen 

joango da pertsona, elkarte eta administrazio guztien laguntzarekin eta mailaz maila 

interesekoak diren beste baliabide batzuk kargatuko ditugu, 2013. urtean zehar 

deskargatu ahal izateko eta telefono mugikorretatik erabili ahal izateko. 

 

 


