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Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 
 
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

FORO DE BARRIO 

AUZO-EZTABAIDAGUNEA 

2018 

ROCHAPEA / ARROTXAPEA 
Fecha / Data: 2018/04/10 
Hora / Ordua: 18:00 
Lugar / Kokalekua:  Juslarrocha Civivoxa  
Concejala de barrio / Auzo-zinegotzia:  Patricia Perales  
Participantes / Parte-hartzaileak:  24 personas/pertsona: 13 hombres/gizon, 11 

mujeres/emakume 
Otros / Bertze batzuk: Cuatro adolescentes, todos ellos chicos / Lau 

nerabe, denak mutilak.  
Moderadores / Moderatzaileak: Floren Luqui (técnico de Participación / 

Partaidetzako teknikaria), Maitane Urmeneta, 
Gabriel de Diego, Katti Goikoetxea eta Naiara 
Zazpe (SDP/PDZ)  

 
 
 

Apertura / Hasiera 

Eztabaidagunearen aurkezpena Floren Luquiren eta Patricia Peralesen eskutik 
 
Floren Luqui Herritarren Partaidetzako teknikariak ongietorria eman die bertaratu diren 
lagunei, eta eskerrak eman dizkie etortzeagatik eta beren prestutasunagatik. Jarraian, 
azaldu du zergatik dauden aulkiak aretoan horrela banatuta; auzo-eztabaidagunearen 
formatu berriarekin lotua dago, eta hura azaldu du (ondoko orrialdeetan azalduta dago).
  
 
Ondoren, Luquik azaldu du zer administrazio-bide duten auzo-eztabaidaguneetan 
herritarrek egindako kexek, iradokizunek eta solasaldiek, eta gai hauek aipatu ditu: 
aurrekontua edo gerakinak egoteak edo ez egoteak berekin dakarrena, gorabeheren 
berri emateko herritarren arretarako 010 telefonoa, eta egon daitezkeen eragin-esparru 
handiagoko plan eta prozesuak. 
 
Azkenik,  Luquik hitza eman dio Patricia Perales auzo-zinegotziari. Peralesek 
eskerrak eman dizkie bertaratuei etortzeagatik, eta  taldekako lan-dinamikei hasiera 
eman die. 

 
 

Grupos de Trabajo / Lantaldeak  
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Laburpen orokorra 
 
Lehenbiziko dinamikari hasiera eman zaio: bertaratuak hiru taldetan banatu dira, eta 
panel baten inguruan lan egin da; bertan, eskaerak eta iradokizunak jarri behar dituzte, 
eta haien nolakotasunaren arabera sailkatu: “Gorabeherak”, “Interes orokorreko 
proposamenak” eta “Salaketa publikoak”. Azpimarratu dute salaketa publikoak jasotzen 
badituzte ere horiek bertze bide batetik lantzen direla (Herritarren Segurtasuna, 
adibidez), eta ez auzo-eztabaidagunean bertan.  

 
 

 
 

Lehenbiziko lan-dinamika amaitu ondoren, panel bat jarri da aretoko zoruan, eztabaida-
taldeen kokapena eta ezaugarriak azaltzeko, eta bertaratuak nahierara banatu dira, 
beren interesen arabera. Panelean, eremu bakoitzean landuko den gaia ere zehaztu 
da: “Espazio fisikoa”, “Zuzkidurak eta zerbitzuak”, “Sustatze- eta prebentzio-proiektuak” 
eta, azkenik, “Auzo-identitateko proiektuak”.  
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RESULTADOS / EMAITZAK 
 
Lau sektore-esparru horien arabera, eta kontuan hartuta parte-hartzaileen iruzkinak zein 
azterketa-kategoriatan sailkatu diren (“Gorabehera”, “Proposamena” edo “Salaketa”) , 
emaitza hauek atera dira dinamiketatik: 
 
 

ESPACIO FÍSICO / ESPAZIO FISIKOA  
INCIDENCIAS (QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES) / 

GORABEHERAK (KEXAK, IRADOKIZUNAK ETA ERREKLAMAZIOAK) 
 

1. Guardia etzanak jartzea. 
2. Aranzadiko igerilekuak: igerilekuetako ontzietarako irisgarritasuna hobetzea 

mugikortasun urria duten pertsonentzat. 
3. Eserlekuak jartzea ataripe-eremuetan, adinekoak esertzeko euria egiten 

duenean. 
4. 14. lineako Santo Domingoko merkatuko geralekuko irisgarritasuna hobetzea; 

auzotarrek geraleku hori erabiltzen dute. 
5. Gaizki sinkronizatuta daude Pompeio plazako inguruetan dauden semaforoak. 
6. Argiztapen urria eta segurtasun ezaren sentsazioa Frantziako Portalearen, San 

Pedroko zubi zaharraren eta Aranzadiko igerilekuen arteko eremuan. 
7. Argiztapen urria Maiteminduen Pasealekuan. 
8. Oinezkoen pasabideak arriskutsuak dira Vergeleko zubian, ikuspenik ezaren 
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ondorioz. 
9. Oinezkoen pasabide arriskutsuak Oblaten Zubiaren eta Antso Abarkaren artean.
10. Argiztapenik eza IWERen inguruetan dagoen aparkalekuan (Oharra: 

zinegotziak gero azaldu du aparkalekua pribatua dela). 
11. Ez dago bizikletentzako aparkalekurik San Pedro auzoan (San Pedroko 

Monasterio Zaharreko kalea eta inguruak). 
12. Udalari zorionak eman zaizkio Vergeleko Zubiko espaloietako obrengatik. 
13. Ez dago oinezkoen pasabiderik Ingurumen-hezkuntzako Museoaren eta 

Errotazar kaleko, Runa parkearen pareko, biribilgunearen arteko zatian. 
14. Irisgarritasuna hobetzea 14. lineako osasun-zentroko geralekuan; auzotarrek 

erabiltzen dute. 
15. Osasun-zentroaren sarrerako irisgarritasuna hobetzea: eskudeladun arrapala 

egokiak eskatu dituzte. 
16. Barandak jartzea auzoko aire-kalitateko estazioaren ondoko eskaileretan (La 

Compasión ikastetxearen ondoan). 
17. Hondakinak eta paperontziak; gaizki erabiltzen dira, oro har (zikinkeria). 
18. Paperontzi gehiago jartzea Maiteminduen Parkean eta Irati futbol-

zelaian. 
19. Ontziralekua hobetzea. 
20. Cuatrovientoseko biribilguneko arriskua txikiagotzea. 
21. Zirkulazioak eragindako zarata handiegia da Errotazar eta Arga kaleetan. 

Errotazar kaleko sakanguneak oso altu daude, ez dira ikusten. 
22. Ikuspen hobea Marcelo Celayeta etorbideko oinezkoen pasabideetan. 
23. Eremu horretako autobus-geralekuak arautzea. 
24. Marcelo Celayeta etorbidean markesinaren ondoan dagoen 

oinezkoentzako pasabidea aldatzea, arriskutsua baita oinezkoendako, 
ikuspen txikia ematen baitie zirkulatzen ari diren ibilgailuei.  

25. Zirkulazio handiegia Arga Ibaiaren Kalean eta Marcelo Celayeta 
etorbidean. 

26. Carbonillan igogailua, “Irisgarritasuna”. 
27. Maiteminduen Parkeko lorategiak jolasteko lekua kentzen du. 

 
PROPUESTAS DE INTERÉS GENERAL / 

INTERES OROKORREKO PROPOSAMENAK 
 

1. Auzotarren zenbait iradokizun bidegorriari buruzkoak dira: 
- Ez dago bereizitako bidegorririk Marcelo Celayeta etorbidean. 
- Proposatu dute dagoen bidegorriak Bernardino Tirapuren iparraldean jarraitzea, Marcelo 
Celayetarekiko bidegurutzean amaitzen baita. 
-Behar bezalako bidegorri bat Marcelo Celayeta etorbidean. 
-Bizikletentzako arrapala Santo Domingon. 

2. Auzotarren zenbait iradokizun Buztintxuri auzoarekiko loturari buruzkoak dira:  
- Buztintxuri auzoarekin lotzeko zaldaina. 
- Santa Engrazia-Arrotxapea lotzeko oinezkoentzako zaldaina. 
- Buztintxuriren eta Arrotxapearen arteko zubia. 

3. Eremu urdina: auzotarren iritziari buruzko azterlana. 
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4. Higienearen eta segurtasunaren ikuspegietatik aztertzea auzoan dauden 
zelaiak. 

5. Proposatu dute erabilera publikoko eremuen ekimenak Ibaiertzeko Pasealekutik 
gainerako periferietara zabaltzea, eta, hala, “eraztun berdea" sortzea. 

6. Auzoa muralekin apaintzea. 
7. Gazteen jolas-plazetan debekuak kentzea. 
8. Kolektiboendako lokalak. 
9. Berdeguneak ezagutzea eta lotzea. 
10. Proposatu dute autoendako aparkalekuei buruzko informazioa jartzea. 

Eremu berdea, aldirietako aparkalekua, gero garraio publikoa erabiltzeko.
 

DENUNCIAS / 
SALAKETAK 

 
1. Exijitzea lokal itxiak garbi manten daitezela. 
2. Txakurren jabeek ez dituzte haien kakak hartzen, eta dena zikin-zikin 

geratzen da. 
 
 
 

DOTACIONES Y SERVICIOS / 
ZUZKIDURAK ETA ZERBITZUAK 

INCIDENCIAS (QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES) 
GORABEHERAK (KEXAK, IRADOKIZUNAK ETA ERREKLAMAZIOAK) 

 
1. Komun publikoak behar dira auzoan. Nafarroako Margarita plaza eta Aranzadi 

parkea aipatu dituzte. 
2. Kexa: Aranzadiko ostatua itxita egoten da ia beti; bestetan baizik ez dute 

irekitzen. 
3. Arropa biltzeko edukiontziei giltza jartzea, erabilera okerra ematen baitzaie. 
4. Desfibriladoreak. 
5. Udaltzain gehiago egotea. 
6. Haurrendako parkea eta jolaslekua Nafarroako Margarita plazan. 
7. Parke tematikoa Aranzadin. 

 
PROPUESTAS DE INTERÉS GENERAL / 

INTERES OROKORREKO PROPOSAMENAK  
 

1. Pediatria-larrialdietako zerbitzua osasun-zentroan. 
2. Jubiloteka eta atsedengunea zaintza jarraitua behar duten pertsonen zaintzaile 

eta senideentzat. 
3. Gazteen etxea, 14 eta 18 urte bitarteko gazteentzat. 
4. 12 eta 18 urte bitarteko gazteentzako esparruak. 
5. Institutua 
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6. Zinema 
7. Skate park bat behar da auzoan. Oblaten eremuan jar liteke. 
8. Eremu bat prestatzea auzoan patinetea erabiltzeko. 

 
DENUNCIAS / 
SALAKETAK 

 
1. Ez irekitzea apustu-etxe gehiago. 

 
 
 

PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN / 
SUSTAPEN- ETA PREBENTZIO-PROIEKTUAK 

INCIDENCIAS (QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES) / 
GORABEHERAK (KEXAK, IRADOKIZUNAK ETA ERREKLAMAZIOAK) 

 
 

PROPUESTAS DE INTERÉS GENERAL / 
INTERES OROKORREKO PROPOSAMENAK  

 
1. Osasun mentalaren arloko kolektiboek eta pertsonek parte hartu ahal izatea 

auzoko bestetan. 
2. Osasun mentalari buruzko informazio-hitzaldiak egitea Civivoxetan. 
3. Gizarte-arloarekin lotutako pertsonek eta kolektiboek ikastetxeetan parte 

hartzea sustatzea. 
4. Genero-indarkeriaren eta berdintasunaren arloko prestakuntza ematea 

ikastetxeetan, bai eta arlo horietako prestakuntza lortzeko aukera ez duten 
pertsonei ere. 

5. Auzotarrei informazioa eman behar zaie laguntzei, alokairuei eta 
migratzaileak auzoan behin betiko finkatzeari buruz. Jendeak gauzak 
asmatzen ditu. 

6. Batek proposatu du ikastetxeetan ingelesa eta frantsesa irakastea, eta haiei 
garrantzi handiagoa ematea euskarari baino. Euskara gutxiago politizatzea. 

7. Adineko pertsonak ahaldundu behar dira. Gizarte-sarean figura aktibo eta 
zentrala dira. Adineko pertsonak dinamizatzea etxetik kanpo ere. 

8. Etxebizitzak erabilera-lagapenean.  
9. Etxebizitzak berreskuratzea behartsuentzat. 
10. Lortzea ikastetxe publiko zein pribatuak ghetto bilaka ez daitezen. 
11. Hiri Baratzea. 
12. Hiri osoaren kirol-ekitaldiak egitea auzoan. 

 
SALAKETAK 
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1. Gaztetxea legeztatzea. 

 
 

AUZO-IDENTITATEKO PROIEKTUAK 

INCIDENCIAS (QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES) 
 

1. Erraldoien konpartsak Arrotxapeako plano mutu bat behar du ibilbideak antolatzeko 
eta planifikatzeko. 

2. Auzoko haurrak jolasteko tokiak falta dira. 
3. Informazio gehiago nahi dute jakiteko zer irizpideren arabera sailkatzen dituen 

udalak kolektiboak. 
4. Jende gehiago behar da auzoko bestak antolatzeko; erakundeen laguntza 

behar da, eta pertsona gehiago batzordean. 
 

INTERES OROKORREKO PROPOSAMENAK  
 

1. Auzoaren historiari buruzko museoa. 
2. Auzoko kolektiboen erregistroa egitea. 
3. Asoziazionismoa sustatzea. 
4. Civivoxa elkarteentzako zentro gisa (erregistroa eta egoitza soziala). 
5. Zigor gutxiago, eta gizalege handiagoa. Zigorraren ordezko aukerak. 
6. Behi-entzierroa, 16 urtetik gorakoentzat (ibilbidea mapan markatuta 

dago). 
 

SALAKETAK 
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El Ayuntamiento informa / Udalak informatzen du 

Patricia Perales auzo-zinegotziaren mintzaldia 
 
Auzo-zinegotziak dokumentu bat banatu die bertaratuei, zeinetan banakatuta baitaude 
udalak auzoan egin dituen esku-hartzeak; azpimarratu du jarduketa horietako anitz 
auzotarrek eskatu zituztela auzo-eztabaidaguneetan, 010erako deietan edo mezu 
elektronikoen bidez. 
 
Erran du aipagarrienak direla Haurtzaro haurtzaindegia eta Irati udal-zelaia  berritzea. 
Horretaz gain, berretsi du baratze komunitarioa Carbonillako patioan kokatuko dela.  
 
Plazaratu diren gai garrantzitsuenetako bati dagokionez, auzoan eremu urdina 
ezartzeari dagokionez hain zuzen ere, adierazi du ados dagoela auzotarren iritzia 
jakiteko azterketa bat egitearekin, betiere, alor eskuduna egiten ari den diagnostikoa 
kontuan izanda. Azaldu duenez, ideia da monografiko bat egitea gaiari buruz. 
 
Peralesek gehitu du trafiko handiegia eta zarata etengabe aipatzen direla auzotarren 
eskaera eta kexetan. Horri lotuta, aukera hauek aipatu ditu: abiadura murrizteko tontor-
formako gailuak ezartzea, garraio publikoa sustatzea eta Trinitarioseko aparkalekua 
erabiltzea.  
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Buztintxuri auzoarekin lotzeko zaldain bat eraikitzeari dagokionez, azpimarratu du behin 
eta berriz egiten den eskaera dela, eta, ondorioz, landu beharra dutela, kostu handikoa 
izan arren. 
 
Azkenik, hauek aipatu ditu: Cuatrovientos ingururako hirigintza-proiektu eraldatzailea, 
Civivox-sareko zentroetako zerbitzu berria, eta Ximenez de Radako zelaiekin loturiko 
herri-galdeketa. Amaitzeko, adierazi du prest dagoela topaketa edo bilera zehatzetarako 
eskaerak, proposamenak eta proiektuak jasotzeko. 
 
 
MANUREN, ARROTXAPEAKO KOMUNITATE-POLIZIAREN, MINTZALDIA 
 
Manu auzoko komunitate-poliziak bere burua aurkeztu du bertaratuen aurrean, eta 
azaldu die zer eginkizun dituen eta nola kontaktatu dezaketen berarekin. Azaldu 
duenez, prebentziorako eta agintarien eta herritarren arteko bitartekaritzarako figura 
berri bat da. 
 
 
MIKEL BAZTÁNEN, LORATEGIEN ZUZENDARIAREN, MINTZALDIA  
 
Auzoan egin diren bere eskumeneko lau jarduketa nagusiak banakatu ditu 
lorezaintzako udal-arduradunak. 
 

1. Raimundo Lanas oinezkoentzako pasealekuan drainaketak egin dira; zuhaitz-
erreiak jarri, eta hogei bat hurritz landatu dira. 

2. Patxi Larrainzar ikastetxean jardinera bat jarri da, ikastetxeko guraso-elkartearen 
eskaera bati erantzuteko. 

3. Maiteminduen Parkean lorategi bat egin da, jolasleku bat sortze aldera. Oraindik 
bukatu gabe dago, eta asmoa da ikastetxeek laguntzea hura amaitzen. 

4. Ximenez de Rada txukundu dute: sastraka kendu, egokitu, garbitu… 
Nabarmendu du landare-barietate ugari duela eremuak. 

 
Mintzaldia amaitzeko, auzoan egingo den baratze komunitarioa aipatu du; ekimen 
horrek aukera ematen du sareak eta harremanak ehuntzeko eta topaketak sustatzeko, 
haren ustez.  Azkenik, bertaratutako baten galderari erantzunez, erran du Zuhaitz 
Eguna Arrotxapean egiteko aukera aztertzen ari direla. 

 
 

Cierre / Amaiera 

FLOREN LUQUIREN ETA PATRICIA PERALESEN MINTZALDIA 
 
Herritarren Partaidetzako teknikariak amaitutzat eman du auzo-eztabaidagunea, eta 
bertaratuei gogorarazi die  herritar aktibo gisa izena ematen ahal dutela, dagozkien 
abisuak jasotzeko, eta hurrengo edizioetan haurrendako ludoteka-zerbitzua izateko. 
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Halaber, aipatu du “Iruña partaidetza da” eta Erabaki plataformak erabil daitezkeela 
jasotakoari eta landutakoari buruzko informazioa eta erantzunak hartzeko. 
 
Patricia Peralesek topaketari amaiera eman dio; eskerrak eman dizkie etortzeagatik, eta 
parte hartzera eta herritarren eta erakundeen arteko lankidetzan beren ekarpena egitera 
gonbidatu ditu. 

 
 
 

Notas / Informazio osagarria:  
 
 
 

ONDORIOAK: IZAN DAITEZKEEN JARDUKETA-ILDOAK 
 

 
1 

 
Auzoan eremu urdina ezartzea. 
 

 
2 
 

 
Bidegorria ebaluatzea eta hobetzea. 

 
3 
 

 
Osasun mentala sustatzeko plana (Aita Mennirekin lankidetzan). 
 

4 
 
Adinekoak: Jubiloteka, ahalduntzea eta abar. 
 

5 
 
Nerabeak: espazioak eta zuzkidurak. 
 

6 
 
Besta-ekitaldiak dinamizatzea: lagun gehiago behar dira. 
  

 


