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Irudikatu, partekatu eta
transformatu La Chantona

Oasi jokoaren bidez, talentuak
eta tokiko baliabideak mugitzen
dituen mobilizazio komunitarioko
prozesu baten bidez, La Chantona
alderdiaren eraldaketan parte
hartzea proposatzen dizugu, espazio
hori are gehiago gureganatzeko
amets kolektiboak gauzatuz.

Baina… zer da Oasi bat?
Brasilgo Elos Institutuak sortutako gizarte-berrikuntzako
metodologia bat da Oasia, eta Altekio kooperatibak
(Espainia) ematen du. Hiri-paisaian aldaketak eta
hobekuntzak elkarrekin diseinatu, planifikatu
eta egiteko prozesua da, eta 7 etapako jolas baten
bidez gauzatzen da.
Jolas honen bidez, komunitate edo lurralde bateko amets
kolektiboen potentzialarekin bat egiten da, eta parte
hartzen duten pertsonen eguneroko bizipenetik abiatuta
aldaketa sozialak eta esperientzia egokiak sor
daitezkeela uste da.

Parte hartzeko moduak
jolastu
Esan nahi du jokalariak Oasi aren prozesu osoan egoteko konpromisoa
hartzen duela, saio guztietan parte hartuz.
Jolastera animatzen bazara, prozesu osoa biziko duzu, eta barrutik ikasi ahal
izanen duzu berrikuntza sozialeko eta mobilizazio komunitarioko metodologia
ahaltsu hori. Metodologia hori hainbat esparrutan ere aplika daiteke (auzoak,
eskolak, erakundeak, kolektiboak, bizilagun-komunitateak, etab.).
Oasian, proiektuan parte hartzen duen pertsona bakoitza bere ahalmenarekin
konektatzera gonbidatzen da, eta, aldi berean, lankidetza-gaitasunak
garatzera, lankidetza-ekipoak garatzen suspertzen duena, baita sortzen
ari dena bistaratzera (aukerak) eta konponbide azkarrak, eskuragarriak eta
inpaktu handikoak ezartzera ere. Horrela, jolasean parte hartzen dutenek beren
gaitasunak hobetzen dituzte taldeak eta komunitateak elkarlaneko ekimenetan
parte hartzeko, dela espazioan esku hartzea, dela antolakuntza-estrategia bat,
dela komunitate-proiektu berri bat.

Urria
Asteburuak, 22tik 24ra eta
29tik 31ra
Ostiralak 16:00etatik 20:00etara
Larunbatak 10:00etatik 14:00etara
		
eta 15:30etik 20:00etara
Igandeak 10:00etatik 14:30era
La Chantona alderdia – Ega ibaiaren ondoan

Irailaren 21ean
19:15ean
proiektuaren
aurkezpena

Gainera, oasi honetan parte hartu izanaren egiaztagiria eskatzen ahalko da.

parte-hartzaile moduan

Kultur Etxea, Rua Kalea, 16,
31200 Estella-Lizarra

OASIA jolas irekia denez, ongi datorkizunean ere parte
har dezakezu. Horrek esan nahi du nahi duzunean irits
zaitezkeela eta parte izan zaitezkeela:
///

prozesuan zure talentuak eta trebetasunak emanez

///

prozesuko parte zehatz batean bakarrik edo 		
gehiagotan parte hartzea

///

zure ideiak emanez esku hartuko dugun tokirako
(La Chantona)

///

esku-hartzeko Egunean parte hartuz (urriaren 		
30ean, larunbata, La Chantona)

///

Indarrean dauden COVID
neurriak errespetatuko dira.
Ez ahaztu maskara, eta
errespetatu segurtasun-tartea.

baliabideak emanez, logistika-kontuetan lagunduz
edo nahiago duzun moduan; proposamenak
egiteko ideia guztiak ongi etorriak dira.

Oasi
joko irekia da, behar
duzunean sartu eta
atera zaitez. Gainera,
nahi duzun laguna
ekartzera animatzen
zaitugu: zenbat
eta gehiago izan,
orduan eta
aberasgarriagoa
izanen da prozesua.

Ludoteka zerbitzua
izanen da txikientzat.
Hemen eman dezakezu izena:

oasislachantona@estella-lizarra.com
Zalantzarik baduzu? Ez kezkatu, mezu elektroniko
honetan jar zaitezke gurekin harremanetan, informazio
gehiago eskatzeko eta behar duzuna galdetzeko.
Zure zain gaude!
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