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AUZO-EZTABAIDAGUNEAREN LABURPENA 

2. TXANDA 2018 

ARROTXAPEA  
Data:  2018/10/16 
Ordua:  18:30 
Lekua:  Juslarrocha Civivoxa 
Auzoko zinegotzia: Patricia Perales  
Parte-hartzaileak: 44 lagun (27 gizon, 17 emakume)   
Alorreko erreferentziazko teknikaria: Ana Etxaleku   
Moderatzailea: Gabriel De Diego López (Herritarren parte-hartzea 
dinamizatzeko zerbitzua) 

 

 
Gai-zerrenda:  

 

1. Hasiera 

2. Udala berriemaile 

3. Auzoa berriemaile 

4. Talde-dinamika 

5. Udala adi 
6. Amaiera 

 
Auzo-eztabaidagunea hasi da Iruñeko Udaleko parte-hartzea dinamizatzeko zerbitzuko teknikari 

Gabriel de Diegoren eskutik. Aurkezpenean, bertaratuei zein publikoan dauden auzoko 

zinegotziari eta Udalbatzako kideei eskerrak emateaz gain, hainbat kontzeptu garrantzitsu 

aipatu ditu, eztabaidagunea garatzean kontuan har daitezen, esaterako: 

 
• Herritar aktibo gisa izena emateko aukera, horretarako bertaratuen eskura jarritako 

fitxetan. 

• Haurrendako ludoteka-zerbitzua erabiltzeko aukera, 4 eta 12 urte bitarteko haurrak 

bertan egon daitezen eztabaidagunea gauzatu bitartean. Hori erabiltzeko, aurreko 

asteko asteleheneko 20:00ak baino lehen jakinarazi behar da. 

• Bertaratuei jakinaraztea saioa streaming-en ematen dela Herritarren Partaidetzako eta 

Gizartea Ahalduntzeko Alorraren Youtubeko kanalaren bidez.  Berritasun gisa, jakinarazi 

da proposamenak eta galderak egin daitezkeela Erabaki plataformaren bidez 
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(erabaki.pamplona.es); online parte hartu ahalko da egun horretako 19:30era arte, hori 

baita gerora bateratze lana egin ahal izateko muga-ordua. 

Ohar horiek partekatuta, eztabaidagunearen egitura azaltzeari ekin zaio. 

• Hasiera: Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko zuzendari 

Antso Fernándezen eskutik. 

• Udala berriemaile: auzoko zinegotzi Patricia Peralesen eskutik. 

• Auzoa berriemaile.  Bertan hitz eginen dute komunitate-baratzeko proiektuko 

ordezkari batek eta Sanduzelai auzoko komunitate-poliziak (Arrotxapea auzoko 

komunitate-polizia ordezkatuz).  

• Talde-dinamika.  Hiru lantalde osatuko dira, zenbait gairen inguruan: 

Mugikortasuna, Gizarte Ehuna eta Baliabideak eta Adinduak.  

• Udala adi. Mikro irekiko txanda hasi da: Bertaratu guztiek aukera izanen dute 

zinegotziari egokitzat jotzen duten oro proposatu, galdetu, kontatzeko...  

 
Hasiera 

Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko zuzendari Antso Fernándezen 

parte-hartzea.  

 
Fernándezek hartu du hitza, eta aurkezpenean eskerrak eman dizkie bertan bildu diren 

pertsonei, eztabaida streaming-en bidez ikusten ari direnei eta Erabaki plataformaren bidez 

ekarpenak egin edo egiten ari direnei. Antso Fernándezek eztabaidaguneen erronda honen 

http://www.erabaki.pamplona.es/�
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hasieratik plataformak izan duen arrakasta eta onarpen handia aipatu ditu, eta hori erabiltzera 

animatu ditu bertaratuak. 

Ondoren, auzo-eztabaidagunearen testuingurua azaltzean, aurreko edizioak aztertzearen 

ondorioz lortutako emaitza dela esan du, ulertu baita bazela garaia jendeak ongi hartu dituen 

gauzak finkatzeko, eta, baita ere, Udalaren itzulketa azpimarratzeko unea. 

 

Helburu nagusia da espazio hau sendotzea herritarren eta Udalaren arteko trukerako bitarteko 

gisa.  

 

Fernándezek adierazi du eztabaidaguneen edizio honetan esfortzu berezia egin dela hedapen-

kanpainan, eta argazkiak jarri direla Villavesen markesinetan, eta pertxak autobusen barnean. 

 

Besterik gabe hitza eman dio Patricia Perales Arrotxapeko auzoko zinegotziari. 

 

 

 
 

 
 

Udala berriemaile  

Patricia Perales auzoko zinegotziaren parte-hartzea 
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Hasteko, Peralesek eskerrak eman dizkie han daudenei bertaratzeagatik, eta poza adierazi du 

parte-hartzaileen talde handia dagoelako. Adierazi du eztabaidagune honetan interes 

handiagoa dutela, bere parte-hartzeak baino, hemen aurreikusitako talde-dinamiketan sor 

daitezkeen eztabaidek. Hori esan eta gero, auzoarendako adierazgarriak diren gaiak aipatu 

ditu:   

 

• Futbol zelaia: berritze-lanak aurtengo urtarrilean amaitu ziren. 

• Patxi Larrainzar ikastetxea: suteen inguruko araudira egokitzeko eta eguneratzeko lanak 

egin dira, eta patioan bankuak paratu. Sabaia konpontzeko obra egin da. 

• Bizikletendako aparkalekua: horretarako espazioa erosi da Urzainki kaleko 14an. Urrian 

ate irekien eguna eginen da. 

• Etxebizitzak birgaitzea: 112 etxebizitza birgaitzen ari dira San Pedroren eta Arrotxapea 

auzoaren artean, eta alokagai jarriko dira. 

• San Pedroko Monasterio Zaharra: zoladura aldatu da hitzaldi-aretoan.  

• Pump Track: zinegotziaren hitzetan, erabateko arrakasta izan da. Zinegotziaren hitzetan, 

eskari historiko bati erantzuten dio, hau da, nerabeentzako espazioak sortzeko eskariari. 

• Hiri-baratzea: gero talde eragileko kideei hitza emanen die, baina, hala ere zinegotziak 

esan du laster izanen direla baimen guztiak erabiltzen hasi ahal izateko. 

• Komunitate-polizia: esan du gero Manu auzoko komunitate-poliziaren lankideari emanen 

diola hitza, Manuk ezin izan baita egon arrazoi pertsonalak direla-eta.  

• Zaharren proiektua: eskari handiko proiektua da, eta martxan jarriko da aldez aurretik 

diagnostikoa egin eta gero. 

• Jubiloteka: Peralesek uste du proiektu egingarria dela, eta proiektuan interesa dutenak 

animatu ditu hori garatzeko lan egin dezaten. 

• Eremu urdina: gai honek lantzeko denbora gehiago eskatzen duela uste duen arren, 

zehaztu du badela ondoren eginen diren dinamiketan talde bat eta ziurrenik bertan 

landuko dela gaia. Hala ere, zinegotziak zertzelada batzuk eginen ditu: eremu urdina 

ezartzea auzoak urte askotan egindako eskariari emandako erantzuna da, autoen 

abiadurak eta bertako biztanleek aparkatzeko duten zailtasunak bultzatuta.  Esan du, 

gainera, inkesta bat egin zitzaiela hirurehun auzotar baino gehiagori. Inkesta horri 

erantzun ziotenen % 90ek esan zuten arazoak dituztela aparkatzeko, % 87k dio 

neurriren bat hartu behar dela, eta % 58,5entzat positiboa da eremu urdina ezartzea.  
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Eremu urdina modu progresiboan ezarriko da, eta hasieran hiru kaletan paratuko da: 

Bernardino Tirapu, Joaquín Beunza eta Artika. Aparkatze arautuko gainerako lekuak 

batez ere eremu laranjakoak izanen dira, Marcelo Celayetatik Alde Zaharrera doan tarte 

horretan. Peralesek dio gero hartutako neurrien azterketa bat eginen dela, beharrezkoak 

diren gauzak aldatzeko. 

 

Amaitzeko, Peralesek dio aurrerago herritarrei interesatzen zaizkien gaiei buruzko eztabaida 

eta zalantzetarako tartea izanen dela. 

 
 

Auzoa berriemaile  

Ondoren, De Diego teknikariak hartu du hitza “Auzoa berriemaile puntuari hasiera emateko, eta 

hitza eman dio Inés Zazuri; Zazu Ezkaba aldizkariaren ordezkaria da, bai eta Arrotxapeko 

Komunitate-baratzeko proiektuaren ordezkaria ere.  

 

Inés Zazuren parte-hartzea, Komunitate-baratzeko proiektua 
 
Parte-hartzea hasteko, Zazuk zehaztu du batez ere Ezkaba aldizkariko ordezkari moduan 

datorrela, eta, ondoren, eskerrak eman dizkio bertan den zinegotziari auzoaren beharrak 

entzuteko eta ahal den guztian laguntzeko prest agertzeagatik. Eskerrak eman eta gero, azaldu 

du nondik nora sortu zen hiri-baratze komunitarioa sortzeko ideia Arrotxapean, zer urrats egin 

diren eta zer unetan dagoen orain.  
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Labur azaldu du baratze komunitarioa sortzeko ideia nondik sortu zen, eta Alde Zahar, Txantrea 

eta Antsoainen sortutako baratzeen ereduak ezagutzen zituzten auzotarren interesarekin lotu 

du, bai eta Arrotxapearen tradizioarekin, oso lotuta egon baita baratzeei. Interes horretatik 

abiatuta, egindako bileretara Udal teknikariak eta aipatutako baratze horietan aritu ziren lagunak 

bertaratu ziren, eta laguntza eman zuten. 

 

Ideia argia zen: Hiri-baratze komunitario bat sortzea bertan belaunaldien arteko topagune bat 

sortzeko helburuarekin, non jarduerak egin ahalko diren eskolekin, auzoko kolektiboekin, 

auzotarrekin, eta abarrekin. 

 

Zazuk baratzea kokatzeko aipatu ziren leku posibleak aipatu ditu, besteak beste La Carbonilla, 

baina hesituta eta Marcelo Celayetatik gertu dagoenez, pentsatu zuten ez zuela parte hartzera 

bultzatuko. Azkenik, aukeratutako lekua Arrotxapeko igerilekuetatik gertu dagoen espazio bat 

da, eta horretarako erraztasunak besterik ez dituzte eman igerilekuetatik, materiala gordetzeko 

gela, bilera-aretoa eta ur-hartuneak utzi baitizkiote proiektuari. Azaldu du, baita ere, 

beharrezkoa zela lehendik osatua zegoen elkarte bat edukitzea, proiektuari babesa emateko, 

eta badago halako bat: Mendialdea. 
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Amaitzeko, komentatu du proiektua aurtengo urtarrilaren 31n aurkeztu zela eta orain zuzeneko 

esleipenaren zain dagoela martxan jartzeko. Aipatu du, baita ere, Peralesek eman dion 

informazioarekin bat –zinegotzia bertan da–, esleipen hori bi asteko epean eginen dela. 

  

Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko zuzendari Antso 
Fernándezen parte-hartzea,  “Langileen Oroitarria” ekimena ordezkatuz 
 

Fernándezek hartu du hitza “Langileen Oroitarria” ekimenari buruz hitz egiteko, 

eztabaidagunean hori azaldu behar zuen pertsona ez baitago presente.  

 

Azaldu du 2017an hasi zela: Udalean aurkeztu zen eta udal-taldeei helarazi zieten onets 

zezaten monolito bat jartzea laneko arrazoiengatik –hala istripuz nola laneko gaixotasunez– 

hildako pertsonak gogoratzeko.  

 

Fernándezek kontatu du aho batez onetsi zela eta parte-hartze prozesua egin zela monolito 

motei buruzko proposamenen informazioa jasotzeko, eta eman gabe geratu zela. Bide hori 

aztertu eta gero, hizketan hasi ziren Iruñeko Arte Eskolarekin eta Birgaitze-lanetako Enpleguko 

Lantegi Eskolarekin, elkarrekin monolito hori egin zezaten. Zenbait bilera egin dituzte 

dagoeneko eskolek eta Udaleko alorrek, nahiz eta azkenean proiektuaren buru Partaidetzako 

eta Gizarte Ahalduntzeko Alorra ariko den. 
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Monolitoak eskultura forma izanen du eta, azkenean, Matesaren inguruetan jarriko da; litekeena 

da Juslarrocha kalearen eta Marcelo Celayeta etorbidearen artean dagoen biribilgunean jartzea, 

erdian arrosa-landareak dituen horretan.  

 

Asmoa da 2019ko apirilaren 28an inauguratzea, kausa horren ospakizunaren nazioarteko 

egunarekin bat eginda. 

 

Eta gonbidapena egin die bertan diren guztiei ekitaldira joateko.  

 
Juan Antonio Castro Sanduzelaiko komunitate-poliziaren parte-hartzea 
 

Castrok hartu du hitza, eta hitz egin du Arrotxapeko komunitate-poliziaren izenean, horrek ezin 

izan baita etorri familiarra–arrazoiak direla medio.  

 

Castrok ordezkatzen duen Komunitate Poliziak lagatako txosten bat aurkeztu du, non 

erregistratuta baitaude auzoan egindako jarduketa batzuk, besteak beste txikizkako droga 

salerosketari buruzkoak, eta zeinetarako gazte-taldeek auzoetan izaten dituzten mugimenduak 

aztertzen diren.  

 

Komunitate-poliziak eten bat egin du azaltzeko zer den “bitartekari” bat, figura hori oraindik 

existitzen baita Komunitate-poliziarik oraindik ez duten auzoetan. Udaltzain horiek farmazia eta 

eskoletara joaten dira noizean behin; Komunitate-poliziak, aldiz, jardunaldi osoan egoten dira 

auzoan.  

 

Txostenean beste zenbait jarduketa ere agertzen dira bide segurtasunari, zirkulazioaren 

antolamenduari eta beste batzuei buruz. Komunitate-poliziaren ardura da eskoletako 

zuzendariekin hitz egitea eta laguntza ematea bide segurtasunari, bide heziketari, herritarren 

segurtasunari eta abarrei buruzko prestakuntza-lanetan. Castrok esan du Arrotxapea auzoko 

Komunitate-poliziak asmoa duela haurrendako bide heziketako zirkuitu bat egiteko auzoan.  

 

Auzoko elkarbizitzari dagokionez, Castrok azaldu du Komunitate-poliziak Udaleko zenbait 

alorrekin aritzen dela lanean, arazoen berri lehenbailehen helarazteko eta, hartara, irtenbidea 
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lehenbailehen eman ahal izateko. Horri dagokionez, Castrok kontatu du Arrotxapea-Txantreako 

Komunitate-poliziak zenbait zereginetan egin duela lan: auzoaren garbiketa, zirkulazio-

antolamendua, minusbaliatuen aparkalekuak errespetatzea, lapurretei aurrea hartzea, baliabide 

zaharkituak kontserbatzea, espazioen okupazioa, etab. Aipatu du, baita ere, gizalegearen 

kontrako arazo batekin aritu direla Civivoxean, bertan gazteak elkartzen baitziren alkohola 

edatera.   

 

Aipatu du Ximenez de Rada kaleko arazoak, Karrikiri, kiroldegia, El Salvadorreko erretiratuak, 

etab. Esan du, baita ere, elkarrizketak izan dituztela Gaztetxeko gazteekin, kontuari irtenbidea 

eman ahal izateko.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Erantsi du gizalegearen kontrako portaerei buruz eta Arantzadi eta Sanduzelaiko igerilekuen 

inguruetan izandako lapurretei buruz aritu direla, erabiltzaileentzat oso gogaikarria zen arazo 

bat detektatu baitzen. Horretarako, bilerak izan ziren Kiroleko Alorrarekin eta bi igerileku horiek 

kudeatzen dituen enpresarekin, eta jakinarazi digute, atsegin handiz, aurten arazoa izugarri 

murriztu dela. Horretaz gain, parking bat lortu da Arantzadiko igerilekuen ondoan, eta orain 

erosoagoa da horietara joatea.  
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Castrok azaldu du Komunitate-poliziak ilusio handia duela zaharrendako proiektu batean lan 

egiteko, zeinean Auzo Unitatea, Gizarte Zerbitzuak, Osasun Zerbitzua eta abar sartu nahi 

baitira. Erantsi du proiektua martxan jartzeko zenbait bilera egin diren arren, orain pixka bat 

geldirik dagoela.  

 

Castrok Komunitate-poliziak garatu nahiko lituzkeen beste proiektu batzuk aipatu ditu, besteak 

beste Red 21 proiektua, helburu duena problematikak detektatzea haur eta nerabeen 

esparruan.  

 

Azaldu du, baita ere, zenbait gizarte erakunderekin ari direla lanean, besteak beste 

Nasubinsarekin, zenbait etxebizitza sozial baititu. Komunitate-poliziaren eginkizunetako bat da 

laguntza ematea, bitartekaritza eginez, elkarbizitza arazo bat dagoenean.  

 

Castrok esan du, baita ere, elebiduna denez, Komunitate-poliziak duela auzoaren seinaleak 

egiteko ardura.  

 

Erantsi du, halaber, Udaltzaingoak beste entitate batzuekin elkarlanean aritzen dela, esate 

baterako Harroturekin eta LGTBIQ kolektiboarekin, eta harreman sendoa egin dutela kolektibo 

horiekin eta haiek lantzen dituzten arazoekin.  

 

Amaitzeko, esan du Arrotxapeko Komunitate-poliziak dagoeneko 100 bisitaldi egin dituela, eta 

horiekin ebasketa eta lapurretei aurrea hartzen lagundu duela. Poliziak ohartarazi du, halaber, 

kontuz egon beharra dagoela hirian dabiltzan billete faltsuekin.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lantaldeak  

Auzoko eztabaidagunean diren lantaldeak hiru espazio ezberdinetan banatu ziren gai 

ezberdinak lantzeko, eta bertaratutako bakoitzak aukera izan zuen nahi zuen taldean aritzeko, 

bere kezken arabera. 
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Talde bakoitzean abiapuntutzat hartu ziren aurreko auzo-eztabaidagunean (2017/10/04) 
mahai gainean jarritako eskari eta iradokizunak, eta parte-hartzaileei gonbidapena egin 

zitzaien labur adierazteko landu beharreko gaiei buruz zuten iritzia.  Ondoren, taldeari panela 

erakutsi zitzaion eta bertan jasota geratu ziren proposamenak, horretarako egina baitzegoen; 

ekarpenak eta proposamenak bereizita ageri ziren, eta, gainera, auzoaren mapa fisiko batean 

kokatu ziren. 

 

1. lantaldea: Mugikortasuna 
13 lagunek osatutako taldea (9 gizon eta 4 emakume) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abiapuntua: Oinezkoen pasabideak – bizikleten aparkalekuak – bidegorria hedatzea – 

Buztintxurirekin lotzea – eremu urdina – disuasio-aparkalekuak – etab. 

 

Ekarpenak:  

 

• Cuatro Vientos (biribilgunea hobetzea). 

• Bidegorria (Labrit aldaparekin lotzea) (zaila da Vergel kaletik ibiltzea) (Erabakiren bidez 

helarazitako proposamena: bidegorriari jarraipena ematea, Kosterapea ibilbidetik, Arga 
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ibaiaren kalean barna, La Runa zubia pasa eta Vergel kaletik jarraitzeko, Labrit kalerako 

proposatu den bide berriarekin lotu arte). 

• Errepideko konkorrak (mantentzea) (egoera hobetzea). 

• Bizikleten aparkalekuak (ikusgarritasuna hobetzea) 

• Argiak (argi gutxi Eskortetako aparkalekuan). 

• Eskola inguruak (eskudelak jartzea mugikortasun murriztua dutenentzat). 

• Zirkulazioa (Otsagabia eta Bernardino Tirapu kaleen arteko biribilgunea) (Landareko 

bazkideek bigarren ilaran aparkatzen dute eta oinezkoen ibilbidea oztopatzen dute) 

(Joaquín Beunza kalea, Simply ingurua: autoak egoten dira bigarren ilaran, eta 

oinezkoen ibilbidea oztopatzen dute; auto asko ibiltzen dira kontrako norantzan; 

oinezkoen presentzia handiagoa eskatzen da) (Artika kalea, Matesa ingurua: espaloirik 

eza) (Otsagabia kalea, Anelier pasealekuaren ingurua: heskaien altuerak 

ikusgarritasuna kentzen du) (Errotazarreko biribilgunea: oinezkoendako pasabideak ez 

du ikusgarritasunik oinezkoentzat) (Gipuzkoa etorbidearen eta Oblatuen zubiaren arteko 

bidegurutzea: semaforoaren marka atzeratzea proposatzen da, bidea oztopatzea 

ekiditeko) (Probintziak eta Nazario Carriquiri kaleen arteko bidegurutzea: zebra-marra 

horiekin markatzea proposatzen da, pasatzen uzteko seinalearen ondoren auto bat 

baino gehiago egon ez dadin). 

 

Proposamenak:   

• Trinitarioseko igogailua. 

• Bidegorria (seinaleztapena hobetzea Marcelo Celayetan, haurrak eskolara garraiobide 

horretan joatea sustatzea) (jarraituagoa egitea). 

• Eremu urdina justifikatzea (dirua biltzea xede) (prozesu partizipatiboagoa) (autobus 

gehiago auzoak lotzeko) (ezarpenari uko egitea). 

• Kaleetako argiak (Frantziako portalea) (igerilekuak) (Argako ibai parkea). 

• Bizikleten aparkalekuak (estaliak, gehiago). 

• Auzoko udaltzaina (informazioa). 

• Cuatro Vientoseko bidegurutzea (ikerketa eginda) (proiektatutako obra gauzatzeko 

data). 

• Lotura Buztintxurirekin (gaineko pasabidea). 

• Semaforoak (aldatu: oinezkoendako berdea eta hurbilekoa anbar autoentzat). 
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• Eskortetako aparkalekua: autoak oinezkoak pasatzeko eremuetan aparkatuta. 

 

Beste batzuk:  

 

• Oblataseko trena (Euskotreni buruz galdetu) (nola dauden trenen ibilbideen obrak, 

Trenen Elkartea) 

• Rodrigo Ximenez Rada parkea (argibide-taulak jartzea) (zakarrontziak) (oso zikin). 

• Presari buruzko argibideak, ibaiko presa berrezartzea (zikinkeria) (kirola). 

• Udalaren jarduketei buruzko informazio gehiago, auzoaren egoera indartzeko bizia duen 

zerbaiten moduan. 

• Desfibriladoreak auzoan. 

 
 
2. lantaldea: Gizarte ehuna eta baliabideak 
 

  

 

 

 

Abiapuntua: Hobekuntzak La Carbonillan – espazioak (berreskuratzea, gazteentzako, 

artistikoak, etab.) – prestakuntza-eskariak – lokalak – festa-ekitaldiak – etab.,.. 

 

Ekarpenak:  
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• Ontziralekua 

• Gaztetxearen inguruko arazoak ebatzi behar dira 

• Argi gehiago Maiteminduen parkean. Oso ilun dago. 

• Trinitarioseko trena amaitu gabe.  

• Argi gehiago San Pedro zubian. 

• Banku altuagoak mugikortasun murriztua dutenentzat.  

• Auzo izaera. Baliabideak – haurtzaroaren eta nerabezaroaren esparruan eta 

auzoarendako. Batez ere Batean-entzat, ikusgarri ez dagoen bulego batean baitago.  

• Entitateen errolda. 

• Berritze lanak La Carbonillan.  

o Fatxada (urteak daramatzagu aldatzeko eskatzen) 

o Zakurrendako eremua / Lorategia zaintzea.   

 

Proposamenak: 

 

• Prestakuntza eta orientabideak ematea haurrekin eta gazteekin lan egiten duten 

kolektiboei, bullyingari, jazarpenari, tratu txarrei eta bestelakoei buruz.  

• 12 eta 17 urte bitarteko gazteendako aretoak.  

• Maiteminduen parkeko erdiko lorategia kentzea. Jolaserako lekua kentzen du 

• Zentroko azpiegitura hobetzea. Hornidurak, zerbitzuak, etab.  

• Interes artistikoa auzoan, graffitiak, horma-irudiak. Proiektu komunitario bat egin hori 

sustatzeko.  

• Garbiketa gehiago. Zakarrontzi gehiago jartzea El Iratin, harmailetan baitaude, eta 

kartelak jartzea informazioarekin.  

• Pump Track pista handitzea, patineteendako berariazko eremuarekin, masifikatuta 

baitago.  

• Auzoak erretiratuen elkarteen bidez zaharrentzat eskaintzen dituen zerbitzuak elkarren 

artean konektatzea.  

• Merkatarien proposamenak: horma-irudi partizipatiboa frontoian.  

• Argibide-panela Arga ibaian, haren dinamika azalduta (San Pedroko zubia).  
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3. lantaldea: Adinduak 
 

 
Taldea hiru emakumek eta hiru gizonek osatu zuten. Talde txikia izanik, eta taldearen beraren 

ezaugarriak kontuan hartuta, dinamika ez zen hasieran planteatutakoa bezalakoa izan. 

Dinamizatzaileak parte-hartzaileen arteko elkarrizketa sustatu zuen, helburu hartuta 

dinamikaren helburuak planteatzea eta horiei buruz hitz egitea, eta gero dinamizatzaileak berak 

jaso zituen paperean elkarrizketan egiten zituzten proposamen eta ekarpenak. 

 
Abiapuntua: Komunak, bankuak eta beste hornidura batzuk, zaharren ahalduntzea, bizitza 

aktiboaren dinamizazioa, etab. Datu estatistikoak eman zitzaizkien zaharrei eta auzoari buruz. 

Auzoan 65 urte baino gehiagoko 4.309 lagun bizi dira, horietatik 1823 gizonak dira, eta 2486, 

emakumeak, adin-talde honek auzoko biztanleen % 16,72 betetzen du, eta bertan 10 baliabide 

daude zaharrei zuzenduak. 

 
Ekarpenak: 
 

• Bi jubiloteka auzoarendako erdigunean 

• Arantzadiko igerilekuetako gimnasioan adinduetan espezializatutako monitore bat 

jartzea, eta doakoa edo ordainketa sinbolikokoa izatea 

• Arantzadiko igerilekuetan zubira ematen duen atea neguan ere irekitzea 
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• Kanpoko igerilekuak zaharrentzat egokitzea, eskailerei dagokienez, estalia bezala. 

• Bankuak aterpeetan, esate baterako Maiteminduen pasealekuan 

• Komunak Arantzadiko parketan eta Pump Track pistan, Trinitariosen 

• Bide heziketarako zirkuitua adinduentzat 

• Musikarekin lotutako jarduera-kopurua handitzea 

 
Proposamenak: 
 

• Auzoan jarduerak izaten dituzten espazioetan zaharrendako berariazko programazio 

gehiago egitea. 

• Liburutegiaren laguntzarekin, helduei egokitutako irakurketa klub bat egitea, eta liburuak 

etxez etxe banatzeko aukera aztertzea 

• Adinduentzako topaketa-espazioak berreskuratzea, garai batean parrokiako zentroa 

zegoen bezala, bertan jarduera eta ekimen anitz egin ahal izan dezaten, arau edo 

eskakizunik gabe. 

• Jubiloteketan, eguneko zentroetan, eta abarretan. Kontuan hartzea zaintzailearen irudia 

eta hari laguntza ematea. 

• Topaketaguneak sortzeko aukera, adinduak eta gazteak elkartzeko. 

• Adinduen Foro bat eratzea, eta bertan haiek hartzea ekimena nahi dutenari eta behar 

dutenari buruz. 

 
Dinamikak amaitutakoan, Gabriel De Diegok eledunei hitza eman die talde bakoitzean izandako 

ekarpenen laburpena egin dezaten:  

 

Sergio Espinosa teknikariak Mugikortasuneko taldearen ekarpenak laburbildu ditu; bertan aho 

batez esan dute Udaletik informazio gutxi jaso dutela datozen hilabeteetan auzoan ezarriko den 

eremu urdinari buruz. Proposamenak egin dira, baita ere, Cuatro Vientoseko biribilgunea 

hobetzeko, eta auzoko zenbait puntutan argiztapena hobetzeko. Bizikletaz mugitzeko 

hobekuntzak eskatu dira, Espinosak esandakoaren arabera.  

 

Ane Zabaleta teknikariak dinamizatutako Gizarte Ehuna eta Baliabideak taldean, Gaztetxeari 

buruz hitz egin zen, datozen asteotan eginen baita epaiketa bertan aritzen diren lagun batzuen 

kontra, eta irtenbideak eskatu dira. Bestalde, zorionak eman dizkiote Udalari Pump Track 

pistagatik, baina eskatzen da monopatinendako eremu espezifikoa. Eskatu da, besteak beste, 
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asoziazionismo aktiboko errolda bat, eta hori dela-eta aukera probestu da eztabaidaguneko 

parte-hartzaile guztiak gonbidatzeko Iruñategiren aurkezpenera joan daitezen, non aurkeztuko 

baita elkarteen mapa bat, hiri osokoa.  

 

Aipatu dira, baita ere, ontziralekua, bullyingari buruzko prestakutzaren beharra, tratu txarrak eta 

jazarpena gazteengan, ekimen artistikoak berpiztea, etab.  

 

Elena Esparzak dinamizatu du Adinduen taldea; bertan egon da jenderik gutxien, baina hala ere 

besteak bezain interesgarria izan da, dinamizatzailearen arabera. Bereziki azpimarratu da 

jubiloteka sortu beharra, are gehiago, bi egitea eskatu da, eta erraz sartu eta iristeko lekuetan 

egotea. Planteatu da Arantzadiko igerilekuetan adinduengan espezializatutako monitore bat 

jartzea.  

 

Taldean sortutako beste eskari batek aipatzen du beharra dagoela irakurketa klub egokitua 

sortzeko, bai eta liburutegitik liburuak etxez etxe banatzeko proposamena.  

 

Agertu da, baita ere, komun publikoak paratzeko beharra, bai Arantzadi parkean, bai Pump 

Track pistan. Pentsatu da portxeetan bankuak jartzeko eskaria, dinamizatzaileak aipatu duen 

bezala. Eta amaitzeko erantsi du interesgarria litzatekeela gazteen eta nagusien arteko 

topaketarako gune bat sortzea, esate baterako Adinduen Foro bat.  

 

Lehenik eta behin, Peralesek hartu du hitza dinamiketan ateratako gai batzuk azaltzeko. 

Hasteko, eremu urdinari buruz hizketan hasi da, kontziente izanik ardura eta zalantzak eragiten 

dituen gaia dela; hori dela-eta proposatzen du berariazko saio bat egitea, Foro moduko bat, gai 

honi buruz zehazki hitz egiteko. Proposatzen du saio hori egitea eremu urdina ezartzeko data 

zehatzak jakiten direnean, horrela jasotzen ahalko baitira gai horri buruzko zalantza eta 

galderak.  

 

Zinegotziak erantsi du gazteendako gune berriak bilatzen ari direla, Civivoxekin alderatuta 

bestelako malgutasuna eta funtzionatzeko moduak izanen dituztenak. Peralesek azaldu du 

Emakumeendako laguntza-zerbitzua hiriaren erdigunera eramanen dutela eta La Carbonilla 

libre geratuko dela; esan du hori izan daitekeela behar horri erantzuteko leku bat, bertan egin 
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ahalko baitira “topaketa gelak” (ekimen horrek oso ongi funtzionatu du Gasteizen, eta Erabaki 

plataformaren bitartez eskatu zen, erantsi du).   

 
 

Udala adi  

Dinamikak amaitu eta gero, De Diego teknikariak txanda eman die auzoko bizilagunei eta 

galderen txanda ireki du:  

 

Bizilagun batek galdetu du, Arga Biziriken izenean, gaur egun zer egoeratan dagoen Santa 

Engraziako presa, uste baitute hori konpontzea akatsa dela; proposatu du foro bat eta hitzaldiak 

egitea horri buruz. 

Zinegotziak proposamena jaso du eta adierazi du kontrako iritziak daudela gai horri buruz; eta 

apustua dela debate bat egitea eta horri buruzko beharrezko informazio guztia jasotzea. 

Horretaz gain, dagozkion txostenak eta hori arautzen duen goragoko arauak ere eskatuko 

lirateke.   

 

 
 

Ondoren, auzoko bizilagun batek jarraitu du presaren gaiarekin, eta eskatu du kontuan har 

dadila ibaia handitzen denean uholde-arriskua dagoela; hori dela-eta eskatu du presa 

berreraikitzen bada, uhate bat eraiki dezatela. 
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Gai hori berari buruz beste bizilagun batek eskatu du ibaia garbitzeko, eta Peralesek erantzun 

dio hori Ebroko Ur Konfederazioaren eskumena dela. Horren harira Komunitate-baratzeko Inés 

Zazuk hartu du hitza eta gogorarazi du egin zela ibaiaren garbiketa, eta zinegotziak auzolan bat 

deitzeko ideia iradoki du, etorkizunerako aukera moduan. 

 

Bizilagun batek hitza hartu du eta gogorarazi du aspaldi egindako eskari bat, hau da, zinema-

saioak egitea eztabaidagune hau berau egiten ari den Civivoxean. Zinegotziak onartu du 

auzoko komunitate-poliziarekin landutako gai bat dela, ikertu eta kontuan hartzekoa. 

 

Bizilagun batek ohartarazi du auzoan laster arazo bat izanen dela, aurki Gaztetxeko gazteen 

kontrako epaiketa izanen baita; aipatu du auzoko gazteek Udalarekin hitz egiteko eta espazio 

bat legez okupatzeko aukera. Zinegotziak azaldu du Udalak gaiari buruz duen jarrera, hau da, 

esan du herritarren eta auzoen eskariei erantzuna ematen saiatzen dela, eta horren alde egiten 

duela lan, Plazaran, Antzaran, Donibanen eta abarren ikusi den bezala, eta, modu berean esan 

du herritarrekin eginen duela lan gazteei espazioak emateko, horretarako formula ezberdinak 

bilatuz. 

 

Eremu urdinari, hori auzoan ezartzeari eta informazioa emateko deialdiari dagokienez, bilera 

horietan landuko diren gaiei buruzko informazioa eskatu da, eta auzoak lotzeko garraio publiko 

gehiago eskatu da. Peralesek azaldu du ahalik eta eztabaidarik askotarikoena izaten saiatuko 

direla, baina neurriak behin-behinekoak direla eta berrikuspena aurreikusita dagoela, 

proposamena oraindik kontrastatu gabe baitago. 

 

Azkenik, auzoko bizilagun batek esan du bere iritziz eremu urdina arazo bat dela eta ez 

irtenbide bat.  

 

ERABAKI plataformatik guztira 6 proposamen aurkeztu ziren. 

 

Hona hemen plataformaren bidez jasotako proposamenak:  

 

• Bizilagunendako aparkatze arautua. Peralesek erantzun du eskaria aztertuko dela.  
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• Arga Ibaiaren kaleko espaloia zabaltzea, Santa Engrazia zubiaren inguruan. Erantzuna 

da dagokion Alorrera bideratuko dutela eskaria, eta horrela jasota geratuko dela. 

Geroago, kaleetan zaharberritze txiki horiek egiten direnean Auzoen Planean, mota 

horietako eskariak sartzen dira.  

 

• Zikinkeria auzoan. Peralesek erantzun du bere ustez kontzientziazio-kanpainaren bat 

egin beharko litzatekeela; ardura-lana egin behar dugu, eta kontzientziazio-kanpaina bat 

antolatu. 

 

• Bidegorriaren jarraipena (Arga ibaia-Runa parkea-Vergel-Labrit). Proposamena 

“Mugikortasuna” lantaldean egindakoekin sartu da zuzenean. 

  

• Rodrigo Ximénez de Rada kaleko eremu berria. . Eskari horren inguruan lantalde bat 

osatu zen, foro monografiko bat, jende askok hartu zuen parte eta proposamen asko 

atera ziren. Peralesek gogorarazi du ez dela parke bat, zuzkidura-erabilerako eremu bat 

baizik, eta etorkizunean beste erabilera bat izan lezake; hala ere, egia da orain nahiko 

abandonatuta dagoela. Bilerak egin dira Mikel Baztánekin alde hori egokitu, hobetu eta 

noizean behin garbitzeko aukera aztertzeko, baina berriz dio ez dela parke bat, eta 

horregatik ez daukala parke batean ohikoa den mantentze-lanik. Aurreikusita dago, baita 

ere, bilera bat egitea ekarpenak egiteko interesa duten guztiekin. Halaber, harremanak 

izan dira Hirigintza Alorrarekin, espazio hori estaltzeak edo ibilgailuak aparkatzeko 

erabiltzeak eratorritako arazoak aztertzeko. 

 

• Semaforo keinukariak eta oinezkoen pasabideak. Erantzuna eman zaio berrikusteko 

beharrari. Herritarren Segurtasunera bideratuko da, horrelako arazoei irtenbidea 

emateko eta harrapatze gehiago ekiditeko. 

 

De Diegok adierazi du Erabakiren bitartez egindako proposamen guztiak web orri horretan 

berean erantzunen direla, eta plataforma horretan ere jasoko direla auzo-eztabaidagune 

honetan eta aurrekoetan egindako lana .  
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Amaiera  

Patricia Perales zinegotziak eskerrak eman dizkie bertaratutako guztiei eztabaidagunera 

etortzeagatik, bai eta urte osoan zehar auzoaren alde lan egiten duten pertsona, elkarte eta 

kolektibo guztiei. Gogorarazi da komunitate-polizia badagoela egin beharreko kontsulta guztiak 

jasotzeko, bai eta zinegotzia erabat prest dagoela eskatzen duen edonor jasotzeko emailez zein 

aurrez aurre. 
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