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AUZO-EZTABAIDAGUNEAREN LABURPENA 

2. TXANDA. 2019 

ETXABAKOITZ 

Data:  2019/01/15 

Ordua:  18:30 – 20:30 

Lekua:  Nicasio Landa ikastetxe publikoa. 

Auzoko zinegotzia:  Aritz Romeo 

Parte-hartzaileak:  29 lagun (15 gizon, 14 emakume) 

Alorreko erreferentziazko 

teknikaria:  

Ana Etxaleku, Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 

Ahalduntzeko Alorreko teknikaria 

Moderatzailea:  Maitane Urmeneta, Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko 

Zerbitzua 

 

Gai zerrenda: 

1. Irekiera. 

2. Udala berriemaile: 

a. Udal-proiektuei buruzko argibideak  

b. Komunitate-poliziaren argibideak  

c. Pamplona-Iruña! 2030 Hiri Plan Estrategikoa. 

d. Iruñategi – Gizarte-ehunaren mapa. 

3. Auzoa berriemaile: Auzo-proiektuak: Hiri-baratzeak 

4. Udala adi. 

5. Amaiera 
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Hasiera  

Maitane Urmeneta Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko Zerbitzuko teknikariak saioari 

hasiera eman dio bertaratuei, Aritz Romeo auzoko zinegotziari zein publikoan dauden 

gainontzeko zinegotziei ongietorria eginez. Auzo-eztabaidaguneetako 5. txandan daudela 

gogorarazi du, eta saioak ordu eta erdi iraungo duela.  

Eztabaidagunean izango diren parte-hartzeen aurretik, Urmenetak honako alderdi hauek 

azpimarratu ditu:  

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

fitxetan. 

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

publikoarentzat erabilgarri eztabaidagunea gauzatu bitartean. Hori erabiltzeko, aurreko 

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

• Bertaratuei jakinarazi die saioa Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko 

Alorraren YouTube kanalaren bidez streaming-en ematen dela.  

• Berritasun gisa, jakinarazi da proposamenak eta galderak egin daitezkeela Erabaki 

plataformaren bidez (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: Antso Fernández Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko 

Alorreko zuzendariaren eskutik. 

• Udala berriemaile: Aritz Romeo zinegotziak auzoan egin diren inbertsioak aipatuko 

ditu; Jon Andoni komunitate-poliziak auzoari buruzko datu batzuen berri emango 

digu; Hiri Plan Estrategikoaz hitz egingo da; eta, azkenik, Antso Fernándezek, 

Iruñategi proiektuaz.  

• Auzoa berriemaile: Andrés Palomino auzokideak garatzen ari den hiri-baratzearen 

proiektua azalduko du.  

• Udala adi. Mikro irekiko tartea izango da, eta bertaratu guztiek aukera izango dute 

zinegotziari egokitzat jotzen duten oro proposatu, galdetu eta kontatzeko.  
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Udala berriemaile  

Antso Fernández Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko 

zuzendariaren parte-hartzea 

 

Antso Fernándezek hitz egin du, bertaratuei zein saioa streaming-en YouTubeko kanalaren 

bidez jarraitzen dutenei ongietorria eginez.  

Berriro aipatu du auzo-eztabaidaguneetarako malgua eta, protagonistak auzokideak direla ahaztu gabe, 

auzo guztien arabera moldagarria izango den esparru bat sortu behar dela. Gune hauen garrantzia 

azaldu du, bertan auzoarentzat interesgarriak diren alderdi batzuen berri emateko aukera 

egoten baita, gehienez 40 minutuz parte hartuz eta ondoren mikrofono irekirako tartea utzita.  

 

 Jarraian, alorreko zuzendariak Etxabakoizko Iruñategi mapa aurkeztu du. Proiektua duela aste 

batzuk eman zen argitara, eta auzoko elkarte-ehuna islatzen du. Mapak gizarte-kolektibo, -

elkarte, -talde eta abar ezagutarazten ditu, administrazioan ez ezik, auzoan ere bai, auzoan 

sareak sendotuz eta/edo sortuz. Maitanek bertaratuei banatutako aleez gain, liburutegian 

gehiago daudela jakinarazi du. 2018ko maiatzean egindako azken eguneraketako datuak direla 
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gogorarazi du, eta orain PDFak zein mapa elkarreragilea dituen webgunea eguneratzen ari 

dela.  

 

Aritz Romeo Etxabakoizko auzo-zinegotziaren parte hartzea 

  

Romeok hitz egin du, bertaratuei ongietorria eginez eta guztiek parte hartu eta egokitzat jotzen 

duten ekarpenak egin ditzaten eskatuz.  

 

Jarraian, Etxabakoitz auzoan lanean urteak eman dituzten kolektibo zein elkarteei eskerrak 

eman dizkie, eta “auzorik gabe hiririk ez dagoela, kolektiborik gabe auzorik ez dagoela eta lan 

komunitariorik gabe kolektiborik ez dagoela” azpimarratu du. Hala eta guztiz, Komunitatea 

Dinamizatzeko Zerbitzua abiatutakoan, kolektiboek eta elkarteek auzo-eztabaidaguneetan parte 

ez hartzeko hartutako erabakia errespetatzen du. Zinegotziak argitu du zerbitzu hori ez dagoela 

jada, eta orain Herritarren eta Gizartea Ahalduntzeko Alorrari laguntza ematen dion Herritarren 

Parte-hartzea dinamizatzeko Zerbitzua dela.  

 

Etxabakoizen auzo-zinegotzi duela oso gutxi –sei hilabete baino gutxiago– hasita ere, 

pixkanaka auzoko taldeen eginkizunen berri izan duela azaldu du, Auzo-elkartearen, Jon 

Zamora komunitate-poliziaren eta abarren berri.  

 

Azkenik, Romeok jarraian izango diren parte-hartzeen edukiak gogorarazi ditu, adibidez, 

2018an komunitate-poliziaren jarduketak zeintzuk izan diren. Aurretik baina, zinegotziak datu 

hau eman du: hirian udaltzainei egiten dieten deien % 2 dira Etxabakoizkoak, bakar-bakarrik; 

horren arabera, Iruñeko auzo seguruenetako bat dela esan liteke.  

 
Jon Zamora, komunitate-polizia  

 

Hasteko, Jonek auzoko datu azpimarragarrienen laburpena egin du, segurtasunaz eta 

Udaltzaingoaren esku-hartzeez bezainbatean. Tartean, auzokideek egindako dei-ehuneko 

txikia, % 2, aipatu du, berak auzo lasai bati dagokiona dela azpimarratuta, herrietan ematen 

denaren parekoa. Hortaz, auzoak segurtasun ezari buruz duen estigma nolabait desagerrarazi 

behar dela uste du. 
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Jarraitzeko, Jonek hurrengo aldagai hauen datu estatistikoak berrikusi ditu: ordenantzak betetzea, 

pertsonen aurkako delituak, elkarbizitza-arazoak (% 2 bakarrik izanik, datua esanguratsutzat jotzen da, 

auzoan elkarbizitzan 60 herrialde baitaude), jabetzaren aurkako delituak, eremu publikoan kalteak, 

ebasketak, ordena publikoari loturiko esku-hartzeak, indarrezko esku-hartzeak, zaratak eta 

estupefazienteak. Aldagai guztiek antzeko ehunekoak dituzte, % 0 eta % 3 bitarte, hots, hutsaren 

hurrengoa; hortaz, bere iritziz, datu objektiboak oinarri, auzoak merezi ez duen estigma dauka 

eta Iruñeko gainontzeko auzokideei horrela jakinarazi behar zaie. 

Bukatzeko, Jonek etorkizuneko proiektuak aipatu ditu, hala nola hiri-baratzeetakoa, auzokide 

batek auzo-eztabaidagunean azalduko duena, eta gainontzeko proiektuak, orain aurrekontuak 

luzatuta zertan geldituko diren ez dakiela.   

 

Aritz Romeo Etxabakoitzeko auzo-zinegotziaren parte hartzea 

 

Jon Zamorak aurkeztutako datuen ondoren, Romeok auzoa gehien kezkatzen duten gaien 

egoerari helduko diola esan du; lehenik UGPSari buruz aritu da, non zaharrak berri baitira. 

UGPSa Nafarroako Gobernua zein ukituta egon daitezkeen udal guztiak –hala nola Iruñekoa, 

Zizurrekoa eta Zizur Zendeakoa– ordezkatzen dituen partzuergoak kudeatzen duela gogorarazi 
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die bertaratuei. UGPSa aurrera eramateko aukerak zehazteko Nafarroako Gobernuak 

Nasuvinsari txosten bat eskatu ziola aipatu du, eta txostenak hura bere horretan ezin dela egin 

ondorioztatzen du. Une honetan, aurrera egin dezan moldatzeko aukerak aztertzen ari dira. 

 

Onibarrei eta etxebizitzei buruz, UGPSak antolamendutik kanpo gelditu diren etxebizitzak 

birgaitzeko araubide zabalagoa ezartzen du, gainontzeko hiri-tresnei dagokienez Iruñean 

dagoen antolamendutik kanpoko sisteman baino. Lanak egin daitezke, baina UGPSa egitean ez 

dira berreskuragarriak, eta ez dakigu noiz egingo den. Romeok berriro esan du jarduketa 

idatzita dagoen bezala ez dela bideragarria. Ulertzen du hori auzokideak gehien kezkatzen 

dituen gaia izan daitekeela; horregatik, hirigintza-teknikariekin berariazko bilera bat izateko dei 

egin die. 

 

Jarraian, Romeok Argal eta Talluntxe eraisteari buruz hitz egin du; auzorako beste proiektu 

batzuk bezala, aurrekontu luzatua dela-eta baldintzatuta egon liteke. Zinegotziak urtarrilaren 

10eko udal-aurrekontuaren aurkezpena kokatu du testuinguruan, orduan Osoko Bilkurak 

aurrekontua onetsi ez zuenez, lanetarako inbertsioak –adibidez, eraisteko, eraikinak egokitzeko 

eta eraikin berriak eraikitzeko– aurrekonturik gabe utzi baitira. Hala eta guztiz, Romeok 

gobernu-taldeak Argal eta Talluntxeren eraisketa lehentasuntzat jotzen duela argitu du, eta 

aipatu eraisketa, zuzenean partzuergoari dagokionez, 2019an zehar egin ahalko da dirudienez. 

Oso prozedura konplexua denez, gauzatzeko erabateko konpromisoa ez duela hartzen esan du 

berriro, baina enpresa eraisketari ekiteko lizitatuta dagoela aipatu du. 

 

Jarraian, aurtengo Ibai Ertzean jaialdia aipatu du, zeinak auzorako eremu bat –orain Herri 

parkea izenekoa– berreskuratu baitu.  Eremuaren mantentze-lanei buruzko zalantza sortu da; 

izan ere, pribatua denez, Udalak ezin ditu bere gain hartu. Azkenik, Aritzek zera azaldu du: 

lorategietako alor arduradunak inausketa garrantzitsuenak zein, oro har, sastraka kentzea bere 

gain hartzea erabaki du, baina egunean eguneko mantentze-lanak auzolanean edo lan-

komunitarioan egin beharko lirateke. 

 

Bestalde, Romeok hiri-baratzeak aipatu ditu, ondoren argibide batzuk emango baititu.    
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Auzoko sarrera egokitzeko aurten egin behar ziren lanak aipatu ditu gero, baina aurrekontu 

luzatua ere bai, berriro, lanak geldirik uzten ditu eta. Beste inbertsio batzuetarako bezala, 

aurrekontu bat nola esleitu aztertzen ari da. 

 

Auzoko gazteek eskatutako pilotalekuari buruz, Aritzek alorreko teknikariek aukerako kokapen 

guztiak aztertu eta, azkenean, jada asfaltatuta dagoen kirol-pista bera toki onentzat hartu dela 

esan du. Horren erdia futbolerako zein antzeko kiroletarako erabiliko da, eta beste erdia 

pilotalekua izango da, Hegoalde ikastolan dagoen frontisaren antzeko bat erdian kokatuta. 

Gainontzeko proiektuetan bezala, Aritzek aurrekontu ezagatik geldirik dagoela aipatu du berriro. 

Era berean, nola egin aztertuko dela esan du; izan ere, Udalaren ustez lehentasunezko 

inbertsio bat da, auzoak berak uste bezala. Pilotalekuaren kokapenerako dauden zio teknikoak 

ere azaldu ditu: aukera onena lehen aipatu pista da, hormigoitutako zorurik ez duten lursailetan 

ezin delako egin. Azpimarratu duenez, ogasuneko eta proiektuetako teknikariak egiten ari diren 

berrikuspenen menpe dago dena, proiektua egiteko gakoa aurrekontu-partida bat hornitzea 

baita. 

 

Aldirietako aparkalekuari buruz, Romeok egitea aurreikusita dagoela esan eta 

lehentasunezkotzat jo du, hark bazuen 120.000 euroko esleipena aipatuz, baina, hasierako 

ideiara itzuli da: aurrekontu ezagatik geldirik dago. Berriro ere, ahalik eta gehien egiteko eta 

aurrekontu-partida emateko lanean ari direla esan du, baita kokapen egokia zein den 

erabakitzeko ere. 

 



 

 

 

Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 

 

Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

8 

 

Amaitzeko, Romeok arestian auzo-elkartearekin izan zuen bilera aipatu du, bi gai hauek hizpide 

izan zirelarik: liburutegiko igogailuaren konponketa, hura denbora laburrean egin baitzen, eta 

liburutegian, Erretiratuen Elkartean zein Etxabakoitz Bizirik elkarteak erabilitako gunean Wifi-

zerbitzua jartzea. Zerbitzua hortxe dago jada, eta laster jarriko da abian.  

 

Parte-hartzeari amaiera emateko, Aritzek aurrekontu luzatuaren gaiari ekin dio berriro, horrek 

galarazten baitu auzorako aurten onetsita zeuden proiektu guztiak gauzatzea; eta, Argal zein 

Talluntxeren eraisketa izan ezik, gainontzekoak bidegarritasun-azterlanaren zain gelditu direla 

argitu du, finantzaketaren bilaketaz bezainbatean, aurrekontu-bulego, ogasun-zerbitzu eta 

proiektu-zerbitzuen aldetik.   

 

Azkenik, Aritz Romeok esan du berriak, batzuetan, ez direla nahi bezain onak, baina 

zintzotasun-ariketa beharrezkotzat jo du. 

 
 
 
 
 
 
 

Auzoa berriemaile  

 
Andrés Palominoren parte-hartzea, komunitate zein familiendako hiri-baratzeen 
proiektuari loturik 
 

Andrés Palomino auzokideak hitz egin du auzo-elkartearekin eta komunitate-poliziarekin batera 

garatzen ari diren auzo-proiektua azaltzeko. Palominoren hitzetan, Etxabakoitz auzoan landu 

gabe dagoen lursail-multzoa erabiltzeko ideiaz jaio zen hiri-baratzeen proiektua. Komunitate 

zein familiendako hiri-baratzeek auzoaren garapen jasangarria sustatzea dute helburu, eta, 

gainera, beste zenbait helburu bete ahal dituzte gizarte, ingurumen, hezkuntza, osasunaren 

sustapen, kultura eta ekoizpenaren inguruan. Ideia da baratzeen kudeaketa auzo-elkarte eta -

kolektiboen esku egotea, betiere auzokide guztiendako parte-hartze libre eta irekian, auzorako 

topagunea eta aisigune izan ahalko direlarik. Palominok esan digunez, baratzeak Iruñeko 

Udalaren laguntza tekniko eta ekonomikoaren menpe daude, orain aurrekontu luzatua dela-eta 

geldirik.  
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Proiektu horren harira, Aritz Romeok Andrési aurkezpena eta proiektuan engaiatu izana eskertu 

dizkio; izan ere, proiektua –Hiri Ekologiako Alorrari esker ere bai– oso aurreratuta dago, eta are, 

baratzeak kudeatu eta esleitzeko araudi-zirriborroa dauka. Romeoren arabera, baratze-

proiektua Hiri Ekologia Alorrarendako lehentasunezkoa da, baina hori ere 2019ko aurrekontuei 

lotuta zegoen eta, horregatik, egin ahal izateko zein finantzaketa bideratu ahal den aztertzen ari 

da.   

 

Jon Zamora komunitate-poliziak –baratze-proiektuan eragilea den aldetik– oso aurreratuta 

dagoen proiektua dela azpimarratu du. Alde batetik, Piparrika bezalako komunitate-baratzea da 

eta, bestetik, Arantzadikoak bezalako familia-baratzeak dauzka, 50 metro koadro ingurukoak. 

Zamoraren arabera, ur-hargunea jartzeko ez legoke arazorik.  

 
 

Udala adi  

Urmenetak Udala adi atalari hasiera eman dio, bertaratuei gogoraraziz hitza eskatu behar dela, 

gainontzekoen parte hartzeetan begirunez jokatu behar dela eta, ahal den neurrian, iruzkin 

labur eta zehatzak egiteko. 

 

Parte hartu duen lehena Ana auzokidea da, parrokiak baztertze-arriskuan dauden 450 lagun 

artatzen dituela aipatu eta haren Gizarte Zerbitzuekiko harreman ona azpimarratu duena. 

Sarrera horren ondoren, Etxabakoitz auzo segurua delako ideiari atxiki eta komunitate-
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poliziaren lana zein babesa txalotu ditu; jarraian, kezkaturik agertu da droga saltzeko guneak 

daudelako eta alkoholismoak, drogamenpekotasunak edo bestelako arazoak jota dauden 

pertsonen bizi-egoeragatik eta beharrengatik. Parte hartzearen bigarren zatian, Anak 

garbitasun-arazoak aipatu ditu, esaterako, zaborra eta txatarra pilatzen diren guneak. 

 

Aritz Romeok, erantzutean, parrokiak egiten duen lana aintzat hartu eta eskertu du; eta 

ondoren, drogez eta horien erabilpenez bezainbatean, datuek Udaltzainei egindako dei bakarra 

jasotzen dutela esan du. Horrela, halakorik balitz, gertaera horiek agintariei jakinarazteko 

eskatu du; eta, bigarrenik, subjektiboki antzemandakoaren eta badauden datu objektiboen 

arteko aldea aipatu du, horiek ez baitute aditzera ematen drogak auzoaren alderdi arazotsu bat 

direnik. Gainera, komunitate-poliziak prebentzioaren arloan egiten duen lana aintzatetsi du, 

baliabide garrantzitsua dela aditzera emanez. Zabor- eta txatar-pilaketari dagokienez, 

Mankomunitatearen eskumena dela esan du, baina, hala eta guztiz, kexaren xehetasunak posta 

elektronikoz bidal diezazkioten eskatu du. 

 

Jarraian, José auzokideak hitz egin du. Parte-hartzeak aurrekontuaren afera dela-eta berak 

duen etsipena izan du ardatz, eta, auzoa “esparru guztietan geldirik” dagoen honetan, ea zertaz 

hitz egin dezaketen galdetu du. Amaitzeko, Josék Aritz Romeori auzoa hauteskundeetan ere 

geldirik izango dela helarazteko eskatu dio. 

 

Ondoren, Nati “aparkaleku-taldekoak” bere etsipena eta kamusada eman ditu aditzera, bere 

ustez beharrezkoak diren aparkalekuak –bereziki Barcos aldean– eskatzeko bi urteko lanak, 

antza, emaitzarik ez baitu izango. 

 

Natiren ondoren, beste auzokide batek “aurrekontuak ez onetsitakoan duen atsekabea” adierazi 

du, eta Etxabakoitzek egindako eskaerak oinarrizko beharrei dagozkiela esan du, esaterako, 

euria edo hotza egitekotan, haurrak jolasteko eremu estalia (hemen, pilotaleku bat). Ildo 

honetan, Etxabakoitz Bizirik-ek egindako lan garrantzitsua –auzoagatik eta auzorako–, eskertu 

du. Bere parte hartzeari amaiera emateko, aurrekontuak onetsi ez izanak sortu dizkion etsipena 

eta amorrua eman ditu aditzera, horrek beharrak dituen auzo xumea “gelditu” baitu. 
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Jarraian, beste auzokide batek hitz egin du; aurreko parte hartzeekin bat egin du, eta 

aurrekontuak onetsi ez izana laukoaz kanpoko alderdi politikoen gaitzespenagatik ere gertatu 

dela gogorarazi du. Auzoak ahaztuta jarraitzen duela eta gehiago merezi duela ondorioztatu du. 

 

Lau parte hartze horiei erantzunez, jada landu eta teknikariek hartutako oinarrizko proiektuak 

(aparkalekua, pilotalekua, komunitate-baratzeak) ezin gauzatu izana tamalgarritzat jo du 

Romeok; baina, aldi berean, etsipena ez nagusitzeko honako dei hau egin du: oinarrizko 

proiektuak, horizontalak eta komunitarioak, aipatutakoak bezalakoak, beranduxeago jar 

daitezke abian berriro, baina, erantsi duenez, auzoak “bultzatzea” funtsezkoa izango da Udalak 

Etxabakoitzekiko “zorra” kitatzeko. 

 

Auzo-zinegotziaren ondoren, Andrések, auzo-eztabaidaguneko lehen atalean baratzeen 

ordezkari aritu denak, oraingoan parrokiaren boluntarioa den aldetik hartu du parte. Alde 

horretatik, edukiontzi batzuk eskatu ditu, elikagaiak banatu ostean plastikoak eta kartoiak uzten 

errazteko. 

 

Ondoren, bertaratu auzokide batek hitz egin du berriro, Etxabakoitzek auzoko hezkuntza-gaia 

jorratu beharra helarazteko. Haurrak dira auzoa egiten dutenak, eta hizpidea ematen duen gaia 

da. 

 

Romeoren gogoetaren harira, beste auzokide batek auzoan etsipen handia eta are haserrea 

dagoela aipatu du, bereziki oinarrietan lan garrantzitsua egin delako. Gainera, legealdiko lau 

urteen buruan Udalaren esku-hartzeetan Etxabakoitz lehentasunezkoa izan denik ez duela 

antzematen adierazi du, aurreko arazo batzuk (UGPS, azpiegiturak, baliabideak) bere horretan 

daudelarik. Bukatzeko, auzoetan eta bertan bizi direnen beharretan pentsatzeko eskatu die 

taldeei.  
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Beste auzokide batek lan-talde bat sortzeko deia egin du, jada datorren legealdian, 

ikastetxearen gaiari heltzeko; izan ere, egun bakarrik hamazazpi haur ditu.  Haren ustez, 

hezkuntza-esparrua auzo-elkartearekin elkarlanean landu beharko da, eta haurrak Barañainera 

ikastera joatea, egun gertatzen ari dena, ekidin. Ez ikastetxerik ez instituturik ez dagoenez, 

topatzeko gunerik ez dagoela ondorioztatu du, eta hori benetako oztopoa dela. 

 

Jarraian, Emilio izeneko auzokideak auzo-zinegotzi berriari ongietorria egin dio, eta ea auzoko 

lanak eta hobekuntzak lehen aurkeztutako Etxabakoitzeko kopuru onek “eragozten” dituzten 

galdetu du. Gainera, hobekuntzak egin beharra azpimarratu du, bakarrik agintzari eta hitz onak 

eduki ordez. 

Bere aurreko parte-hartzean hezkuntza-aferari heldu beharra aipatu duen auzokideak auzoak 

gizarte eta kultur etxe bat edukitzearen garrantzia helarazi du oraingoan, NUPek Etxabakoizko 

auzokideekin elkarlanean egindako diagnostikoan antzemandako gabezia. Elkartzeko eta 

jarduera zein ekimenak dinamizatzeko gunea izango litzatekeela argudiatu du auzokideak. 
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Bukatzeko, Udalarendako kostu gutxiko formula Jose Vilarena izan litekeela aipatu du, 

Milagrosa auzoan Civivox bezala erabiltzen baitute.  

 

Ondoren, Etxarri dela esan duen auzokide batek parte hartu du, honako gai hauek hizpide: 

UGPSa gelditzearen alde agertu da; edukiontzi berriez hornitutako beste auzotan ez bezala, 

Etxabakoizen kokatzen dituztenak jada erabilita egotea gaitzetsi du, baita Pio XII.eko 

eraldaketaz geroztik kotxeak Etxabakoizen aparkatzea ere, eta aldirietako aparkalekurik 

aurreikusi gabe egotea. 

 

Romeok azken afera horri Pio XII.a eraldatu osteko aparkaleku-eraginaren azterlana aipatuz 

erantzun dio, zeinak ondoko kaleek gehienez hartu ahal dituzten aparkatutako kotxeak baino 

gutxiago zituztela erakutsi baitzuen. Horrela bada, zinegotziak Etxabakoitzek aipatu kotxeak ez 

dituela hartzen azaldu du, zonaldean gelditzen dira eta. Hala eta guztiz, Romeok aparkalekua 

lehentasunezkoa dela baieztatu du, aurrekontuetan 120.000 euroko partida edukita, orain 

horretarako hainbat aukera begiratzen ari direlarik. Aurrekontuen gaitzespenaren ondotik 

proiektu batzuk birfinantzatzeko eta garatzen hasteko lanean ari direla jakinarazi du zinegotziak. 

 

Aritz Romeoren erantzunaren ostean Mari Carmenek hitz egin du. Auzokide horrek esan du 

hainbat bilera izan zituztela Itziar Gómez eta Joxe Abaurrearekin San Raimundo zein El Sotoko 

Andre Maria kaleetan eremu urdina ezartzeari buruz,, bizilagunek bertan aparkatzea ezinezkoa 

baitute. 

 

Romeok bileretako edukiaren berri ez duela eta eremu urdina ezartzea legealdiaren hasieratik 

aztertutako aukera bat dela erantzun du, bi kaletan ezartzeak –hurrengoetaranzko “muga-

eragina” dela-eta– zalantzak sortzen dizkion arren. 

 

Jarraian, Roberto izeneko auzokideak ekaineko bilera baten edukien berri eman du, 

bertaratutako politikariek honako neurri-multzoa proposatu zutela azalduz: aipatu eremu urdina 

(Robertoren hitzetan, ondoko osasun-etxera joateko aparkatu ezin izatea ekiditearren), 

aparkaleku bat jartzea eta, gainera, sarbide bat igerilekuen atzealdean.. Auzokidearen 

esanetan, lanak 2018ko amaieran burutuko zirela jakinarazi zieten; horregatik, urte horretako 

aurrekontuei lotetsita zeuden, ez 2019koei. 
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Erantzuna emanez, zinegotziak proiektua “Finantzaz bezainbatean Jasangarriak diren 

Inbertsioei” lotetsi zietela baieztatu du; baina, uztailaren 3ko Osoko Bilkurak baztertu eta 

azkenik urrian onetsita, ondorioz, administrazio-zioengatik diru hori azaroaren erdira arte ez zen 

erabilgarri izan, eta proiektuak –abenduaren 31a baino lehen aurkeztu beharrekoak– horiei 

ekiteko astirik ezagatik gelditu ziren geldirik. Aipatu inbertsioen partida 2019ko aurrekontuetara 

igaro zen; hortaz, aurten lana nola finantzatu aztertzen ari da orain. 

 

Anak, Udala adi atalean parte hartu zuen lehen auzokideak, berriro hartu du parte, eta 

bizilagunek aparkatzeko arazoak dituztela esan du, bereziki gauez eta Pio XII.a eraldatu 

ostean. 

 

Romeok Etxabakoizko aparkaleku-arazoa lehendik datorrela esan, eta aparkalekua 

birfinantzatzeko lanean ari dela gogorarazi du. 

 

Azken parte-hartzea, auzokide batek egina, aurreko auzo-zinegotziarekiko oso kritikoa izan da: 

gogora ekarri du pertsona horrek pilotalekua eraiki zedin sinadurak jasotzeko aholkua eman 

zuela, eta orain, pilotaleku hori geldirik dago, aurrekontuei emandako ezetzagatik.  

 
 
 
 
 

Amaiera  

Maitane Urmenetak auzo-eztabaidagunea amaitutzat eman du, baina lehenik bertaratu guztiei 

bertan egon eta engaiatu izana eskertu die. 
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